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KÄSITTEET JATERMIT 

KÄSITTEET JA TERMIT 

Hankintapäätös 

Hankintapäätös on avaus- ja käsittelypöytäkirjassa 
määritelty päätös urakkakilpailun ratkaisusta, josta tie-
dotetaan tarjouksen antaneille erilliseDä kirjeellä. 

Kanden kuoren menettely 

Tarjousmenettely, jossa tarjoaja antaa tarjouksensa 
kandessa ei kuoressa, ensimmäisessä kuoressa ura-
koitsija esittää referenssit, suunnitelmaratkaisut ja 
laaduntuottokykynsä. Toisessa kuoressa esitetään 
hintatiedot. 

Kaupalliset asiakirjat 

Sopimuksen taloudellista ja juridista sisältöä koskevat 
asiakirjat, jotka SKU:ssa on lueteltu kaupallisiksi 
asiakirjoiksi. 

Kokonais urakka, KU 

Kokonaisurakka on urakkamuoto, jossa koko hanke 
teetetään yhdellä urakoitsijalla. 

Kokonaisvastuu-urakka, KVU 

Kokonaisvastuu-urakka on urakkamuoto, jossa 
urakoitsijalle kuuluu hankkeen toteuttamisen lisäksi 
olennainen osa hankkeen rakennussuunnittelua. 

Kynnysarvo 

Kauppa- ja teollisuusministeriön määräämä markka-
määräinen raja, jota suuremmat hankkeet tulee 
kilpailuttaa kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palvelu-
hankinnoista sekä rakennusurakoista annetun asetuk-
sen mukaisesti. 

Laatuvastuurakentaminen, LVR 

Menetelmä, jossa urakoitsija on velvollinen varmista-
maan, että sopimuksen mukainen laatu saavutetaan. 
Tilaaja keskittyy urakoitsija laatusuunnitelman toimivuu-
den seurantaan ja kelpoisuuden toteamiseen. 

Lisätyö 

Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen alunperin kuuluma-
ton työ, jonka toteutuksesta urakoitsija saa erillisen 
korvauksen. 

Muutostyö 

Lisäys tai vähennys; sopimuksen mukaisten suunnitel-
mien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen 
muutos. 

Projektinjohtopalvelu, PJP 

Projektinjohtopalvelu on eräs projektinjohto-
rakentamisen (PJR) hankintamuoto, jossa tilaaja os-
taa rakennuttamistehtävät ulkopuolisena palveluna PJ-
toteuttajalta. Muita projektinjohtorakentamisen muoto-
ja ovat projektinjohtorakennuttaminen (PJN) ja 
projektinjohtourakointi (PJU). 

Projektinjohtototeuttaja, PJ -toteuttaja 

Projektinjohtototeuttaja on konsultti tai urakoitsija, joka 
hoitaa tilaajan lukuun palveluna hankkeen 
rakennuttamis-ja tilaamistehtäviä. 

Rakennuttaja 

Henkilö tai yhteisö, jonka lukuun rakennustyö tehdään, 
ja joka viime kädessä vastaanottaa työntuloksen. Tie- 
hallinnon urakka-asiakirjoissa ei käytetä tätä termiä, 
vaan puhutaan tilaajasta. 

Sopimuskohtaiset urakkaehdot, SKU 

Sopimuskohtaiset urakkaehdot, entiseltä nimeltään 
urakkaohjelma. SKU sisältää urakan keskeiset kaupal-
liset ehdot ja muut tiedot. 

Tarjoaja 

Tarjoajia ovat kaikki tarjouskilpailuun osallistuvat 
urakoitsijat, joiden joukosta valitaan työn tekijä. 

Tekniset asiakirjat 

Rakennustyön sisältöä, laatua ja suoritusta koskevat 
asiakirjat, jotka SKU:ssa on lueteltu teknisiksi 
asiakirjoiksi. 

Tilaaja 

Urakoitsijan sopimuskumppani, joka on tilannut urakka- 
suorituksen. Tilaaja on yleensä tiehallinnon tiepiiri. 

Urakkahinta 

Urakkasopimuksessa sovittu urakoitsijalle maksettava 
vastike. 

Urakkasumma 

Urakoitsijalle työstä maksettava lopullinen vastike. 

Urakoitsija 

Tilaajan sopimuskumppani, joka on sitoutunut aikaan- 
saamaan sopimusasiakirjoissa määritellyn työntuloksen 
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YLEISTÄ 

1. YLEISTÄ 

1.1 NOUDATETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Rakentamisen teettämistä sitova lainsäädäntö koos-
tuu seuraavista laeista ja asetuksista (suluissa säädös- 
kokoelman numero): 

Laki julkisista hankinnoista (1505/1 992; muutokset: 
1523/1994, 725/1995, 1247/1997) 
(lakiiulkhankinta.doc) 

• Asetus valtion rakennusurakoista (436/1994) 
(asevaltiorakurakka.doc) 

• Asetus 	valtion 	hankinnoista 	(1416/1993) 
(asevaltiohankinta,doc) 

• Asetus kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palvelu-
hankinnoista sekä rakennusurakoista (380/1998) 
(asekvnnvsarvovli.doc) 

• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/ 
1999) (lakiiulkisuus.doc) 

• Laki kilpailunrajoituksista (480/1992; useita muutok-
sia) (lakikilpailurajat.doc) 

• Laki sopimattomasta menettelystä elinkeino- 
toiminnassa (1061/1978; muutokset: 405/1986, 810/ 
1990) 

• Oikeustoimilaki (228/1929; muutokset: 956/1982, 
1260/1994, 810/1996,449/1999) 

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot 1.1 1994 
(iulkivse94 doc) ja Rakennusurakan yleiset sopimus- 
ehdot YSE 1998 eivät ole osa lainsäädäntöä, mutta ovat 
tiehallinnon urakoissa noudatettavia sopimusehtoja. 

1.2 ASIAKIRJOJEN JULKISUUSASIAT 

1.2.1 Yleistä 
Laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta on mää-
räykset hankinta-asiakirjojen julkisuudesta. 

Julkisesta asiakirjasta on aina annettava tieto sitä 
pyytävälle. Asiakirjaa pyytävän ei tarvitse kertoa nime-
ään, eikä sitä, mihin tarkoitukseen hän asiakirjaa halu-
aa. 

Kopioitavasta annettavasta tiedosta on sovittu 
penttäväksi maksu, joka on suuruudeltaan 

• ensimmäiseltä sivulta 	5 mk + alv 

• kaikilta seuraavilta sivuilta 	2,50 mk + alv  

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka ei vielä ole julki-
nen, on viranomaisen harkinnassa. 

Salassa pidettävien asiakirjojen osalta viranomaisella 
on salassapitovelvollisuus. 

Uuden lainsäädännön mukaan julkisuussäännökset 
koskevat myös hankinnan valmisteluun liittyviä 
muistioita ja yhteenvetoja. 

LAKi VIRANOMAISTOIMINNAN 

JUIJ<ISUIJD€STA 

1.2.2 Tarjouspyyntöasiakirjojen julkiseksi 
tulo 
Tilaajan laatimat tarjouspyyntöasiakirjat tulevat julki- 
siksi, kun tarjouspyyntökirje on allekirjoitettu. 

Kaikki muut hankintaan liittyvät asiakirjat tulevat julki-
seksi, kun sopimus on tehty siltä osin kuin kysymys ei 
ole salassa pidettävistä tiedoista. Myös kilpailuun osal-
listuvien nimet tulevat julkisiksi vasta sopimuksen syn-
tymisen jälkeen. 

Sopimus on tehty, kun tarjouksen tehneelle on ilmoitet-
tu tarjouksen hyväksymisestä. Tilaaja voi kuitenkin lait-
taa hyväksymiskirjeeseen varauksen, että sopimus 
syntyy vasta sopimuksen allekirjoittamisella. 

1.2.3 Salassa pidettävät asiakirjat 
Salassa pidettäviä ovat mm. 

• asiakirjat, jotka sisältävät tietoja tilaajan tai tarjouk-
sen antajan liike- tai ammattisalaisuudesta 

• liiketoiminnasta tietoja sisältävät asiakirjat, jos tie-
don antaminen: 

• aiheuttaisi taloudellista vahinkoa tilaajalle tai yksityi-
selle ydtykselle 

• saattaisi kilpailijan parempaan asemaan 
heikentäisi tilaajan mandollisuuksia edullisiin hankin-
toihin tai sijoitus- tms. järjestelyihin 

Tarjouspyyntökirjeessä tilaaja voi pyytää tarjouksen 
antajaa nimeämään tarjoukseen sisältyvät liike- ja 
ammattisalaisuudet ja muut vastaavalla tavalla arka-
luontoiset tiedot. Päätöksen salassapidosta tekee kui-
tenkin aina tilaaja. 

1.2.4 Asianosaisen oikeus 
tiedonsaantiin 
Kaikki tarjouksen tehneet ovat asianosaisia ja heillä on 
hankintapäätöksen tekemisen jälkeen oikeus muiden-
kin kuin julkisten tietojen saantiin, jos tämä tieto on voi-
nut vaikuttaa asian käsittelyyn. Asianosaisellakaan ei 
kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos 
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• tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleis-
tä tai yksityistä etua 

• kysymys on toisen tarjouksen tekijän liike- tai 
ammattisalaisuudesta tarjouksen hintaa lukuun ot-
tamatta 

1.2.5 Käytännön esimerkkejä 
Käytännössä tietoja annetaan seuraavasti: 

1. Tilaaja ilmoittaa voittaneelle ja muille tarjouksen 
jättäneille kirjeellä. Ks. kohta 5.5.1, jossa malli- 
kirjeet. 

2. Kysyttäessä on annettava muutakin tietoa kuin mitä 
em. kirjeissä on tuotu esille. Lähtökohtana on julki-
suus. Mm. seuraavat tiedot annetaan: 

avaus- ja käsittelypöytäkiat siltä osin kuin niissä ei 
ole käsitelty jonkun tarjoajan liike- tai ammatti- 
salaisuutta 

• valinnan perusteena olevat pisteet, myös 
arvioijakohtaisesti 

• muu urakan valmistelua ja hankintapäätöksen vai-
mistelua koskeva mateaaii 

• taoukset siltä osin kuin niissä ei ole liike- tai ammatti- 
salaisuuksia 

• taqoushinnat ovat aina julkista tietoa, myös yksikkö- 
hinnat yksikköhintaperusteisessa urakassa 

• liike- ja ammattisalaisuuksina, joista tietoa ei anneta 
edes asianosaisiiie, voidaan pitää esim: 

vaihtoehtoisia teknisiä ratkaisuja 

• kokonaishintaisen tarjouksen osahintoja (esim. 
useamman sillan sisältävän urakan siltakohtainen hin-
ta) 

• Laatusuunniteiman ja tarjouksen muitakin sellai-
sia osia, joissa paljastuu yrityksen toimintatapaan liit-
tyvää entyistä tietoa, jonka paijastuminen aiheuttaisi 
yritykseVe taloudellista vahinkoa 
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URAKKAMUODOT 

2. URAKKAMU000T 
Oheisessa taulukossa on kuvattu urakkamuotojen ja 
urakan maksuperusteiden suhdetta sekä tiehallinnon 
käyttämien urakkamuotojen sijoittumista suoritus- 
velvollisuuden laajuuden ja maksuperusteen mukaan. 

URAKKAM UODOT 

Projektn- 
> johbpalvelu 	 -] 	- -____ 

Kokonais- 	- 
urakka- 

0 	_____ 
KVU---- 

Ko4ona]_Yksikkö- _Tavoi- Laskulyö Työn johb 
hm 	h'm 	hii 	______ ______ 

KIINTEÄJ-IINTPJNEN LASKUTYÖPERUSTEINEN 

iehallinnon käyttämät urakkamuodot 

2.1 URAKKAMUODOT 
SUORITUS VELVOLLISUUDEN MUKAAN 
Tiehallinto käyttää pääosin seuraavia urakkamuotoja: 
kokonaisurakka, kokonaisvastuu-urakka (KVU) ja 
projektinjohtokonsultointi. 

2.1.1 Kokonaisurakka (KU) 
Kokonaisurakka on hankintamuoto, jossa yksi ura koit-
sya urakan pääurakoitsijana vastaa koko hankkeen työ-
suorituksesta tilaajalle. Saamaansa rahallista vastiket-
ta vastaan urakoitsija luovuttaa lopputuotteen tilaajalle 
sopimusasiakirjojen laatutason edellyttämässä muo-
dossa asiakirjojen edellyttämällä tavalla. Hankkeen 
rakennussuunnittelun tilaaja on etukäteen teettänyt 
erillisellä toimeksiannolla. 

Vastuunjako: 

vastuujaoltaan selväpiirteinen urakkamuoto 

• urakoitsijalla on kokonaisvastuu hankkeen toteutuk-
sesta edeltävää rakennussuunnittelua lukuun otta-
matta takuuajan loppuun asti eli tällöin jaettujen 
urakoiden yhteensovittamisvastuuta ei tilaajalle ole. 

urakoitsijalla on päätoteuttajavastuu. 

tilaaja vastaa sitovana antamistaan lähtötiedoista ja 

laatuvaatimuksista. 

Riskien jako: 

tilaajalla on vastuu laadituttamistaan suunnitelmis-
ta. Suunnitelmiin perustuva määräriski on näin ollen 
tilaajalla tai sitten se asiakirjoissa esitetyllä tavalla 
jaetaan. Kustannus-ja aikatauluriski on urakoitsijalla, 
mistä syystä kokonaisurakka on kokonaisvastuu-
urakan ohella tilaajalle suhteellisen vaivaton 
hankintamuoto. 

• tilaajan riskejä ovat lisäksi lähtätietojen pitävyys sekä 
kilpailun toimivuus. 

• kustannusmuutoksista aiheutuva riski voidaan pie-
nentää yli vuoden pituisissa urakoissa indeksi- 
sidonnaisuudella. 

Kilpailutekijät: 
• urakoitsija kilpailee urakkatarjoushinnallaan eli toteu-

tuksen tehokkuudellaan urakkakokonaisuudesta työ- 
menetelmin ja -järjestelyin, mutta ei tuotteiden tek-
nisillä ratkaisuilla. 

• urakoitsijalta vaaditaan kokonaisuuden hallintaa ja 
yhteensovituskykyä. 

Maksuperuste: 
ensisijainen maksuperuste on kokonaishinta, kun 
kokonaishinnan määrittely on mandollista (massat 
tilaajaa sitovia) ja kun kustannusriski halutaan luo-
vuttaa urakoitsijalle. 
pelkät yksikköhinnat kokonaisuudessaan maksu- 
perusteena on mandollinen, mutta ei suositeltava. 
kokonaishinnan sekä muutos- ja lisätöiden kautta 
yksikköhinnan soveltaminen yhdistelmänä usein to-
dennäköinen. Yksikköhintaa tulee käyttää maksu- 
perusteena työlajeissa, jotka ovat alttiita määrä- 
muutoksille. 

Soveltuvuus: 

• soveltuu sekä pieniin että suuriin hankkeisiin, kun 
kokonaisuus on määriteltävissä. 

• kokonaisurakkaa ei voi käyttää, jos urakan laajuu-
den määrittely on vaikeaa, massatietoja ei ole riittä-
västi tai jos suunnitelmat ovat puutteelliset. 

Edut ja haitat: 
+ tilaaja välttyy useiden urakkasopimusten tekemiseltä 

ja töiden yhteensovittamiselta sekä hankalilta 
vastuutilanteilta silloin, kun eri urakoitsijoiden työt 
eivät etene suunnitellulla tavalla. 

- vaatii tilaajalta erillisen rakennussuunnitelman han-
kinnan. 

- jos tilaaja epäonnistuu urakan laajuuden määritte-
lyssä tai suunnitelmat ovat puutteelliset, voivat ura-
kan muutos- ja lisätyöt aiheuttaa ongelmia. 
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2.1.2 Kokonaisvastuu-urakka (KVU) 
KV-urakka on hankintamuoto, jossa urakoitsijan 
suoritusvelvollisuuteen kuuluu hankeen rakentamisen 
lisäksi aina olennainen osa hankkeen toiminnallisesta 
ja teknillisestä suunnittelusta. Suunnittelun ja toteutuk-
sen läheinen yhteys voi johtaa kokonaisedullisempaan 
ratkaisuun ja rakentamisen yhteydessä hankkeen 
kokonaiskeston lyhenemiseen. Urakoitsija on sopimus- 
suhteessa suunnittelijaan. Urakoitsija luovuttaa tilaajalta 
saamaansa rahallista vastiketta vastaan lopputuotteen 
tilaajalle laatimansa rakennussuunnitelman kuvaamas-
sa muodossa tuotevaatimusten edellyttämässä laatu- 
tasossa urakka-asiakirjojen edellyttämällä tavalla. 

Vastuunjako: 

urakoitsijalla on kokonaisvastuu hankkeen toteutuk-
sesta rakennussuunnittelu mukaan lukien. 

• urakoitsijalla on päätoteuttajavastuu. 

• tilaaja vastaa sitovaksi ilmoittamastaan suunnittelu- 
aineistosta (sillan yleis- tai lainvoimainen tiesuunni-
telma mukaanlukien tutkimustulokset) sekä 
suunnitteluohjeista. 

Riskien jako: 
urakoitsijalla on kokonaiskustannus-, määrä- ja 
aikatauluriski, mistä syystä KV-urakka ei aina ole ti-
laajan kannalta edullisin vaihtoehto. KV-urakassa ei 
määrätietoja anneta tilaajaa sitovina. 
tilaajan riskejä ovat suunnitteluaineiston ja -ohjeiden 
pitävyys ja kattavuus sekä kilpailun toimivuus. 
tarjousten ja suunnitelmavaihtoehtojen vertailu vaa-
tii tilaajalta ammattitaitoa. 

Kilpailutekijät: 

urakoitsija 	kilpailee 	ura kasta 	kiinteällä 
kokonaisurakkatarjoushinnalla, tuotteen 
kokonaisvastuullisella suunnittelulla ja toteutuksella 
sekä teknisillä ratkaisuilla. 
urakoitsijalta vaaditaan sekä suunnitteluttamisen että 
rakentamisen osaamista sekä kokonaisuuden hal-
lintaa ja yhteensovituskykyä. 

Maksu peruste: 

• ensisijainen maksuperuste on kokonaishinta, kun 
kokonaishinnan määrittelylle on riittävät perusteet ja 
kun kustannusriski halutaan luovuttaa urakoitsijalle. 
Tilaaja saa tällöin kiinteähintaisen tarjouksen jo al-
kuvaiheessa. 

• muutos- ja lisätäistä aiheutuvaa lisäkustannusta ei 
ole, mikäli suunnitelmien muutostarvetta ei ilmene 
tilaajan taholta lähtötietojen virheellisyyden tai hank-
keen laajuuden tai laatutason muutoksen kautta. 

Soveltuvuus: 
• soveltuu suuriin (>20 Mmk) hankkeisiin, kun tuote- 

vaatimukset mandollistavat hankkeen suunnittelun 
ja rakentamisen yhteen liittämisen. 

• soveltamiskohteita sillat, hankeniput sekä suuret 
hankkeet silloin, kun tilaaja haluaa saavuttaa aika- 
tai kustannusetua urakoitsija/suunnittelija-synergialla 
ja haluaa välttyä erilliseltä suunnitteluprosessilta. 

• ei sillankorjauskohteisiin eikä hankkeisiin, joissa lii-
kutaan rakennus- tai asemakaava-alueella ja hank-
keeseen vaikuttavia sidosryhmiä on runsaasti 

• KV-urakkaa ei kannata käyttää, jos tuotevaatimusten 
määrittely on vaikeaa, tiesuunnitelma ei ole KVU:n 
edellytysten mukainen tai hanke on kooltaan niin pie-
ni, että etua ei saada. 

Edut ja haitat: 
+ urakoitsijan tiedot ja taidot saadaan mukaan jo suun-

nitteluvaiheessa 
+ tarjousvaiheessa saadaan useita toisistaan poikke-

avia suunnitelmaratkaisuja 
+ urakkarajat vähenevät 
+ aikataulusäästä on ilmeinen 
+ suunnitelmamuutoksilla tai -puutteilla rahastaminen 

vaikeaa 
+ tilaajan kevyt valvontapanos riittävä vrt. kiinteät ku-

lut. 
+ kannustaa urakoitsijan aktiiviseen tuotanto- 

menetelmien kehittämiseen ja monipuoliseen 
ongelmanhallintaan ja täten korostaa toiminta- 
vastuuta ja lopputuotteen laatua. 

+ ei vaadi tilaajalta erillisen rakennussuunnitelman han-
kintaa. 

- ei sovellu hankkeisiin, joissa toteutuksen aikaisen 
tilaajaohjauksen tarve on suuri 

- tienpidon ohjelmoinnin lyhytjänteisyys, sitoutumatto-
muus ja ylivuotiset hankkeet vaikeuttavat KVU -hank-
keiden valintaa 

- lopputuotelaadun yksilöiminen ja tason asettaminen 
vaikeaa 

- suunnitteluohjeita ei ole muokattu toteutuksen tar-
peista, vaan täyttämään normeja 

- vaatii edeltävältä suunnittelulta enemmän kuin erilli-
nen rakennussuunnittelu ja rakentaminen 

- pitkän takuuajan tuomat lisäkustannukset 
- tarjouskustannukset nousevat 
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2.1.3 Projektinjohtorakentaminen (PJR) 
Projektinjohtorakentaminen on hankintamuoto, jossa 
tilaaja ostaa rakennuttamistehtävän ulkopuolisena 
palveluna. Se on rakennushankkeeseen sovellettu 
johtamisprosessi, jossa PJ-toteuttaja tuo osaamisen-
sa kustannusten ohjaamisessa, aikatauluttamisessa, 
hankintamenettelyssä ja työmaatoteutuksessa tilaajan 
käyttöön. 

Projektinjohtorakentamisen (PJR) eri ilmenemismuo-
toja ovat projektinjohtorakennuttaminen (PJN), 
projektinjohtopalvelu (PJP) ja projektinjohtourakointi 
(PJU). 

Projektinjohtorakentamisen sisältö kuvataan aina ta-
pauskohtaisesti sopimusasiakirjojen avulla, koska 
vastuiden, velvollisuuksien ja oikeuksien jako PJ-
toteuttajan ja tilaajan kesken eri projektinjohto-
rakentamisen malleissa poikkeaa huomattavasti toisis-
taan. Projektinjohtorakennuttamisessa ja -palvelussa 
ei PJ-toteuttajan oman organisaation käyttö työn fyysi-
sessä toteutuksessa tule kysymykseen mandollisten 
riitakysymysten vuoksi. 

Vastuunjako: 

• PJ-toteuttaja vastaa hankkeen kokonaisohjauksesta, 
raportoinnista tilaajalle ja toteutuksesta 
alihankintoina. 

• päätoteuttajavastuu on PJ-toteuttajalla tai sen nimeä-
mällä urakoitsijalla. 

• tilaaja vastaa ilmoittamastaan tiesuunnitelma-aineis-
tosta, antamistaan rakentamiseen liittyvistä päätök-
sistä sekä urakkaa varten luovuttamistaan alueista. 

Riskien jako: 

• PJ-rakentaminen toteutusmuotona perustuu 
luottamukseen ja mandollisimman selkeään ja 
tiedostettavissa olevaan riskien jakoon. 

• taloudellinen riski on tilaajalla, joskin osin jaettu PJ-
toteuttajalle käytettäessä tavoitehintaa maksu- 
periaatteena. 

• tilaajan riskejä ovat suunnitteluaineiston ja -ohjeiden 
pitävyys ja kattavuus sekä kilpailun toimivuus 

• PJ-tarjousten vertailu ja PJ-toteuttajan valinta vaatii 
tilaajalta huomattavaa osaamista ja ammattitaitoa. 

Kilpailutekijät: 

PJ-toteuttaja kilpailee katteen ja yhteiskustannusten 
suuruudella sekä ennenkaikkea sillä ammattitaidol-
la, jolla PJ-toteuttaja osaamisellaan käyttää sopivia 
alihankintamuotoja ja osittelee hankkeen sopiviin ko-
konaisuuksiin siten, että alihankinnat tulevat tehtyä 
mandollisimman edullisesti ja tehokkaasti sekä PJ-
toteuttajan että tilaajan kannalta. 
PJ-toteuttajalta vaaditaan hankkeen läpiviennin 

erityisosaamista sekä kokonaisuuden hallintaa ja 
yhteensovituskykyä. 
muutos- ja lisätyöt vaikuttavat tavoitehinnan toteu-
tumaan. 

Maksuperuste: 

• tilaaja maksaa PJ-toteuttajalla hankkeen läpiviennis-
tä korvauksen, johon sisältyy PJ-toteuttajan kiinteä 
palkkio bonuksineen ja sanktioineen. Kiinteään 
palkkioon sisällytettävät velvollisuudet vaihtelevat 
hankekohtaisesti. 
ensisijainen maksuperuste on tavoitehinta, jotta 
voidaan varmistua kummankin osapuolen intressistä 
kokonaistaloudellisen toteutuksen suhteen ja 
kustannusriskiä halutaan jakaa tilaajan ja PJ-
toteuttajan kesken. Tavoitehinnan alituksesta PJ-
toteuttajalle maksetaan bonus ja tavoitehinnan ylit-
tävät kustannukset jaetaan sovitussa suhteessa. PJ-
toteuttajan kiinteä palkkio ei sisälly tavoitehintaan. 
Lisäksi urakoiden ja suunnittelutoimeksiantojen 
laskutuksen toteutumalle voidaan asettaa kattohinta, 
jonka ylittävät kustannukset maksaa PJ-toteuttaja. 

Soveltuvuus: 

soveltamiskohteita hankeniput sekä suuret hankkeet, 
jotka vaativat erityisosaamista, toteutuksen aikaista 
tilaajan ohjausta tai ovat työläitä yksinomaan tilaa-
jan läpivieminä. 
PJ-rakentamisen eri muotoja ei kannata käyttää, jos 
hanke on kooltaan niin pieni, että etua projektinjohto-
palvelun ostosta ei saada. 

Edut ja haitat: 
+ PJ-toteuttajan tiedot ja taidot saadaan mukaan hank-

keen läpiviennissä 
+ kustannusten aleneminen oikean hankkeen osittelun 

ja hankkeen ohjattavuuden parantumisen kautta 
+ urakoiden yhteensovittamisvastuuja rajojen määrit- 

tely ei vaivaa tilaajaa 
+ tilaajan ohjaus hankkeen aikana, myös suunnittelun 

osalta 
+ aikataulusäästö mandollinen hankkeen kokonaisajan 

tai aloituksen aikaistamisen osalta hankkeen eri osis-
sa 

+ riskivapaampi kuin kokonais- tai KV-urakka tilaajal-
le, jos maksuperusteena tavoitehinta 

+ tilaajalla erittäin kevyt valvontapanos riittävä vrt. kun-
teät kulut 

- tarjousten vertailu ja PJ-toteuttajan valinta voi olla 
vaikeaa 

- riskien jakautumista ei välttämättä tiedosteta riittä-
vän selkeästi 

- tavoitehinnan muuttumisen mekanismi on epäselvä 
- PJ-toteuttajan vastuun ja velvollisuuksien määrittely 

vaatii tarkkuutta. 
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2.2 URAKAN MAKSUPERUSTEET 

2.2.1 Kokonaishinta 
Kokonaishintaurakka on hankintamuoto, jossa urakoit-
sija sitoutuu hankkeen/työn tekemiseen ja tilaaja sitou-
tuu maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. Koko-
naishinta perustuu tilaajan sitovana ilmoittamiin lähtö- 
tietoihin (tutkimustulokset ja määrätiedot). 

kustannusriski 	kokonaishintaura kassa 	on 
urakoitsijalla. Kustannusriskin piiriin eivät kuulu suun-
nitelmien muuttamisesta eikä tilaajan antamien tie-
tojen paikkaansapitämättömyydestä aiheutuva kus-
tannus. Suunnitelman muutoksista urakkahintaan 
aiheutuvien lisäysten ja vähennysten määnttämiseksi 
liitetään urakkasopimukseen erityinen muutos- ja 
lisätöiden yksikköhintaluettelo, jonka urakoitsija 
tarjouksessaan hinnoittelee. 
kokonaishintaa voi käyttää urakan maksuperusteena 
silloin, kun riskit on tiedostettu ja urakka-asiakirjois-
sa kuvattu ja sitovan kokonaishintatarjouksen anta-
minen on mandollista. Tilaaja saa tällöin melko tar-
kan arvion hankkeen kustannuksista tienpidon 
ohjelmointia ja seurantaa varten ja tilaajan resurs-
seja vapautuu tuotantokustannusten valvonnalta ja 
jatkuvalta määrien mittaukselta. Tämä edellyttää tie-
tysti valmiita rakennussuunnitelmia jo tarjouspyyntä-
vaiheessa. 
kokonaishintainen urakka johtaa helposti tilaajan ja 
urakoitsijan vastakkainasetteluun, koska tilaajan ta-
voitteena on korkea laatu sopimuksen mukaiseen 
hintaan, kun taas urakoitsija kantaa riskit toteutuk-
sen kustannuksista. Korkeasuhdanteen aikana ja 
vähäisessä kilpai!utilanteessa kokonaishintaurakat 
ovat usein kalliita. 
kokonaishintaa voidaan täydentää yksikköhintaisilla 
osilla sellaisten töiden osalta, jotka ovat alttiita 
merkittäville määrämuutoksille. 
kokonaishintaurakassa voidaan urakka jakaa 
kokonaishintaisiin osakokonaisuuksiin, joiden perus-
teella urakan kokonaishinta muodostetaan. Näiden 
kokonaishintaisten osakokonaisuuksien perusteel-
la ei urakkaa selonottovaiheessa saa ositella eri ura-
koitsijoiden kesken, jos mainintaa osittelusta ei 
tarjouspyynnössä ole ollut. 

2.2.2 Yksikköhinta 
Yksikkähintaurakassa urakoitsija sitoutuu aikaansaa-
maan sovitun työtuloksen ja tilaaja maksamaan kulta- 
km suoritukseen kuuluvalta paljousyksiköltä etukäteen 
sovitun kiinteän yksikköhinnan. Yksikköhintaurakassa 
työ on jaettava tarkoin määriteltyihin, helposti mitatta-
viin ja erikseen hinnoiteltaviin töihin tai rakenneosiin. 

Yksikköhintaurakkaan voi kuulua myös osa- 
kokonaisuuksia, joista suoritetaan kokonaishinnan 
luonteinen maksu. Yksikköhintaurakassa tilaajan 
kannettavana on määräriski ja urakoitsijalla hintariski. 
Tilaaja joutuu järjestämään määrien mittauksen eikä 
tunne tarkasti etukäteen urakasta aiheutuvia lopullisia 
menoja. 

yksikköhintaurakka sopii maksuperusteena hyvin 
käytettäväksi maarakennustöissä, joissa urakkaan 
sisältyvät määrät voivat huomattavasti muuttua 
toteutusvaiheessa tarjousperustana olevien suunni-
telmien esittämistä määristä. Määrien mittaustyöt on 
hankittava urakoitsijalta tai ulkopuoliselta konsultilta. 
Yksikköhintaurakka edellyttää lisäksi kattavaa 
nimikkeistöä ja määrämittaustavasta sopimista. 

yksikköhintaurakan etuina kokonaishintaurakkaan 
verrattaessa pidetään sen joustavuutta suunnitelman 
muutosten tekemisessä ja sitä, että muutoksiin 
sovellettavat hinnat ovat kilpailtuja hintoja eivätkä 
erillisiä lisä- ja muutostyöhintoja 

2.2.3 Laskutyö 
Laskutyöurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan 
rakennustyöstä aiheutuvat todelliset kustannukset sitä 
mukaan, kun ne syntyvät, ja urakoitsijan velvollisuute-
na on työn johtaminen palkkiota vastaan. Riski kustan-
nuksista on pelkästään tilaajalla, eikä 
kokonaiskustannuksista ole tarkkaa tietoa ennen kuin 
työ on valmis. 

2.2.4 Tavoitehinta 
Tavoitehintaurakka on sellainen kustannusperusteinen 
laskutyöurakka, jossa urakoitsijalle maksettava vastike 
perustuu pääosaltaan rakennustyön kustannuksiin. 
Vastikkeesta osa muodostuu kiinteästä palkkiosta (mk) 
tai kustannuksista laskettavasta prosenttipalkkiosta (% 
tavoitehinnan toteutumasta). U rakalle määritellään 
tavoitehinta, jonka toteutuman perusteella alittavat tai 
ylittävät kustannukset jaetaan tilaajan ja urakoitsijan 
kesken sovitussa suhteessa. Lisäksi kohteelle 
määritetään kattohinta, jonka ylittävät kustannukset 
jäävät kokonaan urakoitsijan kustannettavaksi. 

• tavoitehintaurakassa voidaan varmistua kummankin 
osapuolen intressistä kokonaistaloudellisen toteutuk-
sen suhteen, kun kustannusriskiä halutaan jakaa ti-
laajan ja urakoitsijan kesken. Itse asiassa on kyse 
riskien pienentämisestä, kun riskit on nähty niin suu-
riksi, että kokonaishintaa on pidetty mandottomana. 

• tavoitehintaurakassa tilaajalla on mandollisuus saa-
da osansa kustannussäästöistä, jotka saadaan 
urakoitsijan ammattitaidosta ja kustannustietoudesta. 
U rakkamuoto vaatii ehdottoman luottamuksen tilaa-
jan sekä urakoitsijan välillä ja sopii käytettäväksi 
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korkeasuhdanteessa. U rakkamuoto antaa mandol-
lisuuden suunnitelmien tason parantamiseen toteu-
tuksen aikana vastaamaan lopullisia tarpeita. 
Urakkakilpailu käydään tilaajan asettaman tavoite- 
hinnan perusteella, johon urakoitsija voi antaa oman 
tarjouksensa, mutta myös kiinteän palkkion suuruus 
voidaan ottaa huomioon tarjouksen edullisuutta ar-
vosteltaessa. 

• urakan aikana tavoite- ja kattohintaa tarkistetaan 
muutos-ja lisätöiden osalta vastaamaan muuttunut-
ta tilannetta 

Projektinjohrorakentamisen eri muodot 

PROJEKTINJOHTORAKENTAMINEN 

PJ- 
PJ-URAKOI NTI 	PALVELU 	PJ-RAKEN NUTTAMIN EN 

Suunnittelusopimus 

Hankintasopimukset 

Työmaan 
johtovelvollisuus 

PJ-tehtävien 
suorittaja 

Sopimuksen kohde 

Sopimusehdot 

PJ-toteuttajan 1 	 Tilaajan nimiin 
nimiin 

PJ-toteuttajan nimiin 	 Tilaajan nimiin 

PJ-toteuttajalla 	 Tilaajalla 

PJ-toteuttaja 	 Tilaaja 

Rakennus- 1 PJ-palvelu 	PJ-palvelu ja 	Rakennuttamispalvelu 
kohde 	 rakennustyö __________________________ 

YSE 	 PSE 1999 	 KSE 
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3. URAKAN VALMISTELU 

3.1 YLEISTÄ 

Urakan valmistelu aloitetaan urakkamuodon valinnal-
la. Urakkamuodon valinta suoritusvelvollisuuden laa-
juuden osalta tulisi tehdä jo tiesuunnitelman 
teettämisvaiheessa, jotta suunnitelma-aineisto saadaan 
vastaamaan urakan teettämisen tarpeita. 

Kun suoritusvelvollisuuden laajuus (KU, KVU, PJR)ja 
maksuperuste (kokonais-, yksikköhinta tai näiden yh-
distelmä tai tavoitehinta) on päätetty, jatketaan urakan 
valmistelua. 

Seuraavana selvitetään, hankkeen arvo ja millaista 
hankintamenettelyä tullaan käyttämään. 

J05 hankkeen arvo ylittää kynnysarvon, on menettely 
monivaiheisempi ja aikaavievämpi. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on määrännyt vuoden 
2001 loppuun asti noudatettaviksi kynnysarvoiksi (ALV 
0%) (Kynnysarvoasetus): 

• palveluhankinnat 1.189.146,00 mk (200 000 euroa) 

• urakkahankinnat 29.728.650,00 mk (5 000 000 
euroa) 

• tavarahankinnat 1.189.146,00 mk (200 000 euroa) 

Kynnysarvot ilmoitetaan Julkiset hankinnat -lehdessä. 

Kynnysarvo määritetään koko hankkeen arvosta 
(kustannusarvion hinta), ei yksittäisistä urakoista. 
Kynnysarvon ylittyessä hankkeen kilpailuttamisessa 
toimitaan "asetus kynnysarvosta ylittävistä tavara-, pal-
velu- ja urakkahankinnoista" mukaisesti. 

Tässä luvussa on myös selvitetty millaisin menettelyin 
urakoita voidaan hankkia ja mifioin voidaan hankinnat 
tehdä ilman tarjouskilpailua. 

Hankinnassa on käytettävä hyväksi olemassa olevat 
kilpailumandollisuudet ja siinä on noudatettava avoi-
muutta sekä tarjouksen tekijöitä on kohdeltava tasa-
puolisesti ja syrjimättömästi. Hankinnasta on sen ar-
vosta riippumatta joko ilmoitettava tai tarjouksia on 
muutoin pyydettävä hankinnan kokoon ja laatuun näh-
den riittävä määrä. 

ASETUS KYNNYSARVOT 

YLInAVSTÄ TAVARA- JA 

PALVELUHANKINNOISTA SEKÄ 

RAKENNUSURAKOISTA 1 JA 8 § 

3.1.1 Rajanveto eri hankintatyyppien 
välillä 
Jos hankintaan sisältyy kahta tai useampaa hankinta- 
tyyppiä, ratkaisevaa on yleensä se, mikä hankintatyyppi 
osuudeltaan on suurin. 

Esimerkiksi hoidon alueurakka katsotaan palvelu-
hankinnaksi eikä rakennusurakaksi, koska palvelu- 
tyyppisten tehtävien osuus on selvästi suurempi kuin 
rakentamistyyppisten tehtävien. 

Samaa periaatetta noudattaen pidetään eräitä perin-
teisesti rakennusurakaksi miellettyjä hankintoja kynnys-
arvotarkastelun osalta tavarahankintoina, jos yksittäi- 

tavaran osuus on huomattava (yli 50 %). 
Tavarahankinnoiksi katsotaan tällä perusteella esimer-
kiksi: 

• pohjavedensuojaus 

• nista-aidat 

valaistus, jos käytetään metallisia myötääviä pylväi-
tä 

3.1.2 Rakennushankkeen jakaminen 
osiin 
Jos hanke on tarjouspyyntöjä varten jaettu eri urakoihin, 
jokainen osaurakka kilpailutetaan kynnysarvoasetusta 
noudattaen, mikäli osaurakoiden yhteenlaskettu sum-
ma ylittää kynnysarvon. Poikkeuksen muodostavat yk-
sittäiset osaurakat, jotka ovat arvoltaan alle 5.806.868 
markkaa, jos niiden yhteismäärä ei nouse 20 %:iin koko 
rakennustyön arvosta. 

3.1.3 Erillisten hankkeiden ja kohteiden 
niputtaminen samaan urakkaan 
Vaikka yksittäinen erillinen ylläpitokohde tai investointi- 
hanke jäisikin alle kynnysarvon, niin tällaisia useita 
hankkeita/kohteita niputettaessa ratkaisevaa on sopi-
muksen kokonaisarvo. 
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3.2 HANKINTAMENETTELYT 
Hankintasäännöksissä on määritelty neljä eri hankinta- 
menettelyä, jotka ovat seuraavat: 

Avoin menettely: menettely, jossa kaikki halukkaat voi-
vat tehdä tarjouksen. 

Rajoitettu menettely: menettely, jossa tilaaja pyytää 
tarjouksen valitsemiltaan ehdokkailta. 

Neuvottelumenettely: menettely, jossa tilaaja neuvot-
telee yhden tai useamman tarjoajaehdokkaan kanssa 
sopimuksen ehdoista. 

Suorahankinta: menettely, jossa tilaaja ottaa yhteyttä 
vain yhteen tarjoajaan, jolta hankinta tehdään. 

Kaikkia mainittuja menettelyjä voi käyttää sekä kynnys- 
arvon alittavissa että ylittävissä hankinnoissa, mutta 
menettelyjä koskevat säännökset ovat kynnysarvon 
ylittävien osalta huomattavasti yksityiskohtaisemmat ja 
tiukemmat kuin kynnysarvon alittavien osalta. 

Pääsääntöisesti tulee käyttää avointa tai rajoitettua 
menettelyä. Neuvottelumenettelyä ja suorahankintaa 
saa käyttää vain poikkeustilanteissa. 

3.3 TOIMINTA KYNNYSARVON 
ALITTAVISSA HANKINNOISSA 

3.3.1 Avoin menettely 
Avointa menettelyä käytettäessä hankinnasta ilmoite-
taan julkisesti siten, että tieto saavuttaa alan yrittäjät. 
Ilmoituksessa kerrotaan mm., minkälaisesta hankinnas-
ta on kysymys, mistä tarjouspyyntöasiakirjat on saata-
vissa, mihin mennessä tarjoukset on jätettävä ja kuka 
antaa lisätietoja. Laskentaan on varattava kohtuullinen 
aika. 

3.3.2 Rajoitettu menettely 
Rajoitettua menettelyä käytettäessä tarjouspyyntö-
asiakirjat lähetetään valituille yrityksille. Riittävän kilpai-
lun turvaamiseksi on hankintamenettelyyn otettava 
mukaan vähintään viisi yritystä. 

Mikäli sellainen yritys, jolta tarjousta ei ole pyydetty, 
haluaa tehdä tarjouksen, on sillä oikeus saada tarjouk-
sen tekemistä varten tarjouspyyntö, mikäli hankinta 
tämän vuoksi ei viivästy. 

Laskentaan on varattava kohtuullinen aika. 

3.3.3 Neuvottelumenettely 
Neuvottelumenettelyä voidaan käyttää vain, jos avoi-
mella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu hyväksyt-
täviä tarjouksia taikka hankkeen erityisluonteen tai kiire-
ellisyyden vuoksi. 

Neuvottelumenettelyssä on neuvoteltava vähintään 
kolmen urakoitsijan kanssa, jos sopivia urakoitsijoita 
on riittävästi. 

ASETUS VALTiON 

RAKENNUSURAKOISTA 5 § 

3.3.4 Suorahankinta 
Hankinta saadaan tehdä ilman tarjouskilpailua 
suorahankintana vain erityisistä syistä. Tällaisina syinä 
voidaan pitää muun muassa hankinnan vähäistä ar-
voa taikka suoran neuvottelumenettelyn käytölle ase-
tettuja ehtoja, joista säädetään kynnysarvon ylittävistä 
hankinnoista annetussa asetuksessa (kts. kohta 3.4.4.3 
suora suoraneuvottelumenettely). 

Suorahankinta voi tulla kysymykseen myös, jos tarjous-
kilpailussa mandollisesti saavutettavat paremmat hin-
ta- tai muut ehdot eivät ilmeisesti yhtä kilpailun järjestä-
misestä aiheutuvia kustannuksia 

LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 

5 

3.2.5 EU-ilmoitukset 
Kynnysarvon alittavissa hankinnoissa EU-ilmoitukset 
eivät ole pakollisia. EU-ilmoitusmenettelyä voidaan 
kuitenkin käyttää, jos halutaan rajata tarjoajien mää-
raa. 
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3.4 TOIMINTA KYNNYSARVOT 
YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA 

3.4.1 Yleistä 
Kynnysarvot ylittävissä urakoissa toimitaan alla maini-
tun asetuksen mukaisesti. 

3.4.1.1 Määräajat 

Määräajat en tatjouspyyntömenettelyissä ja eri toiminta- 
vaiheissa käyvät ilmi oheisesta taulukosta. 

Nopeutettu menettely ei ole sallittu ilman ERITTÄIN 
pätevää syytä. Syyksi ei kelpaa esim. suunnitelmien 
valmistumisen myöhästyminen tai rahoituspaätöksen 
viipyminen. 

3.4.1.2 EU-ilmoitukset 

Ilmoitukset voi tehdä lnternetin kautta osoitteessa 
(www.edita.fihlehdet/julha), jolloin ilmoittaminen on mak-
sutonta. Käyttäjätunnus on tielaltja salasana on tiehan. 
Faxilla lähetettävä ilmoitus on maksullinen. 
Julkaistavista ilmoituksista on tiedotettava keskushal-
linnon teettämisyksikköä. 

Kilpailutettavista urakoista tehtäviä ilmoituksia ovat: 

En nakko ilmoitus 

Suuremmista hankinnoista on ilmoitettava budjetti- 
vuosittain ennakkoon, jotta hankinnoista kiinnostuneet 
yritykset voivat varautua ajoissa tarjouskilpailuun. 
Ennakkoilmoitus on tehtävä tammikuun aikana tai myö-
hemmin, kun varmuus hankkeen toteutuksesta on ole-
massa. 

Tarjouspyvnlömeneuelyjen määräajal 

• Ennakkoilmoitus on siis voimassa vain 12 kuukaut-
ta ja on uudistettava vuoden välein. 

• Ennakkoilmoitus on tehtävä vähintään 4.355.151 
mk:n suuruisista tavara-ja palveluhankinnoista sekä 
vähintään 29.034.338 mk:n suuruisista 
rakennusurakoista 

• Jos ennakkoilmoituksen tekemisestä on kulunut vä-
hintään 52 päivää, mutta ei enempää kuin 12 kuu-
kautta, voi varsinaista tarjousaikaa lyhentää (määrä- 
ajat: kts. taulukko. 

AsETus KYNNYSARVON 
YLITtAVISTA TAVARA-  JA 

PAIVEI.UHANKINNOISTA SEKÄ 

P.AKENNUSURAKOISTA 21 §, 25• 
26:T 

Tarjouspyyntöilmoitus (hankintailmoitus) 

• Hankintayksikön on ilmoitettava taijouskilpailusta jul-
kaisemalla hankintailmoitus. 

• Hankintailmoitus voidaan lähettää, kun varmuus 
tarjouspyyntöasiakirjojen valmistumisesta on ole-
massa. 

• Hankintailmoituksella tarkoitetaan varsinaista ilmoi-
tusta tarjouskilpailusta, joka käynnistää hankinta- 
menettelyn. 

• Hankintailmoituksessa kerrotaan hankintaa koske-
vat olennaiset tiedot. Ilmoituksen muoto ja sisältö 
vaihtelee valitun menettelyn mukaan (määräajat: Ks. 
taulukko.) 

AsETus KYNNYSAR VON 

YLFTTAvIsTA TAVARA JA 

PALVUHANKNNOSTA SEKÄ 
RAKENNUSURAKOISTA 22 §, 25- 
27: 

Päivien lukumäärä Avoin menettely Rajoitettu Nopeutettu Tehdyt sopimukset 
__________________ ________________ menettely menettely _________________ 

Maäraika osallistumis- 
hakemuksen ^ 37 pv ^ 15 pv 
jättämiselle _____________________ ___________________ 

Jälki-ilmoitus Tarjouksen laskenta- 
aika ilman ennakkoilm. ^ 52 PV ^ 40 PV ^ 10 PV sopimuksen 

syntym isestä 
Tarjouksen laskenta- 
aika kun ennakkoilm. on ^ 22 pv ^ 26 pv ^ 10 pv ^ 48 pv 
julkaistu 

Tarjouspyyntöasiakirjat ^ 6 pv Lähetetään tarjouspyynnön 
_________________ hakemuksesta yhteydessä _______________ 
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Jälki-ilmoitus 

• Jälki-ilmoituksella tiedotetaan siitä, minkä yrityksen 
kanssa sopimus tehtiin. Jälki-ilmoitus on lähetettä-
vä 48 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. 

• Jälki-ilmoituksia seuraamalla alihankinnoista kiinnos-
tuneet voivat ottaa suoraan yhteyttä voittaneeseen 
yritykseen (määräajat: kts. taulukko.) 

AsErus KYNNYSARVON 

YLITTAVISTÄ TAvARA- JA 

PALVELUIIANKINNOISTA SEKÄ 

RAKENNUSURAKOISTA 23, 25- 
27:T 

Kaikki edellä mainitut ilmoitukset ovat pakollisia ja ne 
tehdään valmiille lomakkeille ja toimitetaan Viralliseen 
lehteen. Ilmoitukset julkaistaan Julkiset hankinnat-leh-
den lisäksi EU:n virallisessa lehdessä (Official Journal). 
Em. määräajat lasketaan siitä, kun Suomen virallinen 
lehti on toimittanut ilmoituksen edelleen EU:n virallis-
ten julkaisujen toimistoon. Tarkat ohjeet ilmoitus- 
menettelystä ja ilmoitusten sisällöstä löytyvät "Julkiset 
hankinnat" lehden alusta. 

VIRALLINEN LEHTI 

JULKISET HANKINNAT -LEHTi 

3.4.2 Avoin menettely 
Urakasta toimitetaan ilmoitus viralliseen lehteen ja me-
nettelyn eri vaiheissa noudatetaan edellä mainittuja 
määräaikoja. Kaikille halukkaille toimitetaan tarjous-
pyyntöasiakirjat. 

3.4.3 Rajoitettu menettely 
Menettely on kaksivaiheinen. Ensin julkaistaan 
hankintailmoitus, jossa pyydetään halukkaita yrityksiä 
ilmoittautumaan tilaajalle. Tilaaja voi hankinta- 
ilmoituksessa ennalta rajata niiden ehdokkaiden luku-
määrän, joille tarjouspyyntö lähetetään. 
Vähimmäismäärä on kuitenkin viisi. 

Toisessa vaiheessa hyväksytyille ehdokkaille toimite-
taan tarjouspyyntöasiakirjat määräaikoja ja tehtäviä il-
moituksia noudattaen. 

3.4.4 Neuvottelumenettely 

3.4.4.1 Neuvottelumenettelyyn siirtyminen 

Jos avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu 
sisällöllisesti hyväksyttäviä tarjouksia, voidaan tietyin 
edellytyksin siirtyä neuvottelumenettelyyn. 

ASETUS KYNNYSARVOT 

YLIITÄVISTÄ TAVARA- JA 

PALVELU...Al2 

3.4.4.2 Neuvottelumenettely itsenäisenä hankinta- 
muotona 

Rakennusurakoissa voidaan käyttää neuvottelu- 
menettelyä, jos 

• työ tehdään vain tutkimusta, kokeilua tai kehittämis-
tä varten 

• työn luonteen tai siihen liittyvien epävarmuus- 
tekijöiden vuoksi kokonaishinnoittelu etukäteen ei ole 
mandollista 

Hankinnasta on tehtävä edellä mainitut ilmoitukset ja 
noudatettava määräaikoja. Neuvotteluun on otettava 
mukaan vähintään kolme yritystä. 

Asrrus KYNNYSARVOT 

YLITTÄVISTÄ TAVARA- JA 

PALVELU... 13 

34.4.3 Suora neuvottelumenettely 

Suora neuvottelumenettely tarkoittaa hankinnan teke-
mistä kilpailuttamatta suorahankintana. Suoraa 
neuvottelumenettelyä voidaan käyttää seuraavissa ti-
lanteissa: 

• avoimella tai rajoitetulla menettelyllä ei ole saatu lain-
kaan tarjouksia tai on saatu tarjouspyyntöä 
vastaamattomia tarjouksia 

• teknisistä tai taiteellisista taikka yksinoikeuden suo-
jelemiseen liittyvistä syistä ainoastaan tietty toimit-
taja voi toteuttaa hankinnan 

• hankintayksiköstä riippumattomista syistä aiheutu-
neen äärimmäisen kiireen vuoksi 

• alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä hankinta on 
lisätilaus tai lisäurakka, joka on ennalta 
arvaamattomista syistä osoittautunut välttämättö-
mäksi (edellytyksenä että hankintaa ei teknisistä tai 
taloudellisista syistä voida erottaa alkuperäisestä 
hankinnasta). 

kysymyksessä on uusi palveluhankinta tai uusi 
rakennustyö, joka on aikaisemman urakan toisinto 
ja joka tehdään samalta toimittajalta (aiempi han-
kinta on tehtävä avointa tai rajoitettu menettelyä käyt-
täen). ___________________ 

ASETUS KYNNYSARVOT 

YLITTÄVISTÄ TAVARA- JA 

PALVELUHANKINNOISTA SEKÄ 

RAKENNUSURAKOISTA 14 § 
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4. URAKKATARJOUSTEN 
HANKKIMINEN 

4.1 URAKOITSIJAN ESIVALINTA 

4.1.1 Yleistä 
Tiehallinto käyttää urakoiden tarjouspyyntöjä tehdes-
sään pääsääntöisesti rajoitettua menettelyä, jossa tar-
jouksia pyydetään vain ennalta valituilta tarjoajilta. Tar-
joajat on valittava siten että syntyy riittävä ja vapaa kil-
pailu. 

Asus VALTION 

RAKSIIUSURAKOISTA 3, 4 

Päätettäessä kuinka monelta tarjoajalta tarjouksia pyy-
detään on otettava huomioon hankinnan arvo, sen kiire-
ellisyys, kilpailun syntyminen ja muut vaikuttavat sei-
kat. Esivalintaan on kiinnitettävä huomiota, koska vää-
rin suunnatulla esivalinnalla poissuljetaan potentiaali-
nen sopimuskumppani. 

Vähimpänä tarjoajien määränä voidaan pitää viittä 
tarjoajaa. Tämä kuitenkin riippuu urakan koosta, luon-
teesta ja urakoitsijakunnasta. 

Taijoukset pyydetään luotettavilta ja ammattitaitoisilta 
urakoitsijoilta, joilla katsotaan olevan tekniset ja talou-
delliset edellytykset urakan toteuttamiseen. 

RAKENNUSALAN URAKKA• 

KLPAILUN PERL&AUEET 5.1 

(RT 16.10182) 

Tarjoajien esivalinnassa on tärkeätä tilaajan puoluee-
ton harkinta, jolloin tulisi harkita seuraavia seikkoja: 

• urakan laajuus ja töiden luonne 

• yrityksen koko, resurssit ja tekninen pätevyys 

• yrityksen taloudellinen vakavuus 

• referenssit 

Jos ehdokkaana tai tarjouksen tekijänä on hankinta- 
yksikön omistama yhteisö tai laitos, on sitä kohdeltava 
samoin kuin muitakin ehdokkaita tai tarjoajia. 

LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 
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Esivalintavaiheessa tarjoamaan valitaan vain 
pääurakoitsijoita, jotka ovat rekisteröityneet Rakenta-
misen Laatu ry:hyn (RALA) tai jotka muuten pystyvät 
osoittamaan vastaavan pätevyyden. 

Urakoissa, joiden urakoitsijakunta on luokiteltu (silta-, 
murskaus-, ja päällystetyöt), tulee tarjous pyytaä 
luokitelluilta tai vastaavan pätevyyden omaavilta 
urakoitsijoilta. Siltaurakoitsijoiden luettelo löytyy 
osoitteesta www.tieh.fi/sillat.  

4.1.2 Urakoitsijan oikeus saada 
tarjouspyyntöasiaki rjat 
Jos urakoitsija, joka ensivaiheessa ei tarjouspyyntö-
asiakirjoja ole saanut, niitä tarjouslaskennan aikana 
pyytää ja tilaaja toteaa urakoitsijan edellytysten olevan 
kunnossa, ei tilaajalla ole oikeutta kieltäytyä luovutta-
masta tarjouspyyntäasiakirjoja ja kieltää urakoitsijaa 
tarjoamasta, ellei tarjousten sisäänjätön määräaika tä-
män johdosta viivästy. (Soveltuu kynnysarvot alittaviin 
hankintoihin.) 

Urakoitsan pyytäessä saada tarjouspyyntöasiakirjat voi 
tilaaja kohdassa 4.1.3 olevien syiden perusteella sul-
kea pois tällaisen ehdokkaan. Tällaiselle ehdokkaalle 
on pyynnöstä annettava tieto hylkäämisen perusteista. 

LAKi JULKISISTA HANKINNOISTA 
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4.1.3 Urakoitsijan jättäminen 
hanki ntamenettelyn ui kopuolel le 
Urakoitsija voidaan jättää hankintamenettelyn ulkopuo-
lelle, jos 

• urakoitsijalta katsotaan puuttuvan tekniset tai talou-
delliset edellytykset hankinnan täyttämiseen 

• urakoitsija on konkurssissa, akordioikeus on vahvis-
tanut häntä koskevan akordin tai urakoitsijalla on 
tuomioistuimessa vahvistettu velkajärjestely tai 
saneerausohjelma 

• vireillä on urakoitsijaa koskeva konkurssi-, akordi-, 
velkajärjestely- tai saneeraushakemus 

• urakoitsija on päätetty asettaa selvitystilaan 

• urakoitsija on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä 
ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta 
teosta 

• urakoitsija on ammatinharjoittamisessaan syyllisty-
nyt vakavaan menettelyrikkomukseen 

• urakoitsija on laiminlyönyt verojen tai sosiaaliturva-
maksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maas-
sa, jossa urakoitsijan päätoimipaikka sijaitsee 
(sijoittautumismaa) 
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• urakoitsija on antanut vääriä tietoja hankintayksikölle 
sen pyytäessä tässä luvussa tarkoitettuja tietoja 

LAKI JULKISISTA HANKINNOISTA 

AsEws KYNNYSARVOT 
YLITTÄVISTÄ TAVARA- JA 
PALVELU... 35, Asus 
VALTION RAKENNUSURAKOISTA 
9, Asus VALTiON HANKIN- 
NOISTA 9 

4.1.4 Täsmennys kynnysarvon alittaviin 
hankkeisiin 
Varsinaista tarjoajien lukumäärän rajaamismenettelyä 
ei ole olemassa kynnysarvon alittaviin hankkeisiin. 

Tiehallinto pitää urakoitsijarekisteriä silta-, päällystys, 
ja murskausurakoitsijoista. Muiden alojen urakoitsijoista 
ei tiehallinnolla ole rekisteriä. 

LVR-luokitus on yksi rajaamiskeino silta-, päällystys- 
ja murskaustöissä. Tällöin urakoitsijan edellytetään 
omaavan tietyn auditointiprosessin läpikäynyt laatu- 
järjestelmä, jonka toimivuus on todettu laatu-
suunnitelma-auditointina työmaalla ja saatu tätä kaut-
ta virallinen kelpuutus Tielaitoksen töihin. Toisaalta 
urakoitsijan edellytetään siltatöissä sijoittuvan urakassa 
edellytettyyn tai ylempään vaativuusryhmään. 

Erilaisiin rekistereihin kuulumista ei voida kuitenkaan 
pitää kilpailuun osallistumisen ehdottomana edellytyk-
senä. Urakoitsijalla on oikeus osoittaa pätevyytensä 
muullakin tavalla. 

4.1.5 Kynnysarvon ylittävät hankkeet 
Tiehallinto käyttää tarjouspyyntövaiheessa kynnysarvot 
ylittävissä hankkeissa rajoitettua menettelyä, johon tar-
joajat virallisen lehden kautta ennakko- ja 
tarjouspyyntöilmoituksena ilmoittavat halukkuutensa 
ottaa osaa urakkakilpailuun ja esittävät hankinta- 
ilmoituksessa vaaditut tiedot itsestään. Tällöin erillistä 
urakoitsijakunnan rajausta ei tarvitse tehdä kuin niine 
kriteerein, jotka on mainittu virallisen lehden tarjous-
pyyntöilmoituksen kriteereinä eikä pyytämättä jätettyjä 
tarjouksia tarvitse käsitellä. 

Hankintayksikkö voi rajoitettua menettelyä käyttäes-
sään ennalta rajata niiden ehdokkaiden lukumäärän, 
joille tarjouspyyntö lähetetään. Lukumäärä on ilmoitet-
tava hankintailmoituksessa. 

Asnus KYNNYSARVOT 
YLITTAVISTÄ TAVARA- JA 
PALVELUHANKINNOISTA SEKÄ 
RAKENNUSURAKOISTA 

4.2 TARJOUSPYYNNÖN LAATIMINEN 

4.2.1 Yleistä 
Tiehallinto pyytää urakkatarjoukset kirjallisena. 

Tarjouspyyntöasia kirjoista tulee ilmetä tarjouksen 
ratkaisuperusteet painoarvoineen. 

Ratkaisuperusteena voi alimman tarjoushinnan lisäksi 
olla kokonaistaloudellinen edullisuus. Ratkaisun 
perustuessa jälkimmäiseen vaihtoehtoon, käytetään ns. 
kanden kuoren menettelyä, jossa 1 käsittelyvaiheessa 
pisteytetään urakoitsijan referenssit, suunnitelma- 
ratkaisut sekä laaduntuottokyky ja II käsittelyvaihees-
sa lasketaan vertailuhinta annettujen laatupisteiden ja 
tarjoushinnan perusteella. 

Tilaajalle tavanomaisesti kuuluvien velvollisuuksien 
kuten rakennuskohteen rahoituksen järjestämistä 
kilpailuperusteena ei saa sallia, ellei sitä 
tarjouspyynnössä erikseen ole sanottu. 

RAKENNUSALAN URAKKA- 
KILPAILUN PERLAATTEET 3.1 

RT 16.10182) 
ASETUS KYNNYSARVON 

YLITTAV1STÄ TAVARA- JA 
PALVELU... 41 

Tarjouspyynnössä on huolehdittava myös voimassa 
olevan ennakkoperintärekisteriotteen tai muun verot-
tajan kanssa sovitun enriakkoperintätavan, verovelka-
todistuksen sekä eläkemaksuvelvoitteiden täyttämisen 
ilmoituksen vaatimisesta. 

Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan kaikille urakoitsijoille 
samanaikaisesti ja samansisältöisenä. Samoin lasken-
ta-aikana ilmenneet lisäykset ja muutokset ilmoitetaan 
vastaavalla tavalla kaikille tarjoajille. -___________ 

RAKENNUSALAN URAKKA- 
KILPAILUN PERIAATTEET 5.2 
(RT 16-10182) 

U rakoitsijaluettelo, joka on samalla tarjouspyyntöjen 
postitusluettelo, jää pyynnöstä tietoja antaville ja yksi 
kappale toimitetaan tarjouspyyntöasiakirjojen mukana 
tiepiirin kirjaamoon. 

Tarjouspyyntöasiakirjoilla tarkoitetaan tarjouspyyntö-
kirjettä ja siihen liitettyjä muita asiakirjoja. 

Tiehallinnolla on valmiita asiakirjakokonaisuuksia eri 
urakkamuotoja varten: 

• kokonaisurakka (KU) 

• kokonaisvastuu-urakka (KVU) 

• projektinjohtopalvelu (PJP) 

• laskutyöurakka 
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4.2.2 Käytettävät tarjouspyyntöasiakirjat 
Sopimusasiakirjat, jotka tarjouspyyntövaiheessa toimi-
vat tarjouspyyntöasiakirjoina, lähetetään urakoitsijoille 
urakkamuodoittain seuraavasti. 

4.2.2.1 Kokonaisurakka 

Kaupalliset asiakirjat 

1. urakkasopimus 

2. Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
(ei mukana urakoitsijalle lähettävässä aineistossa) 

3. tarjouspyyntökirje 

4. sopimuskohtaiset urakkaehdot, SKU 
• Määrämittausohje soveltuvin osin 
• Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet 
• Murskaustyöt; Yleiset arvonmuutosperusteet 
• Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet 
• turvallisuusasiakitja 
• urakkakohtaiset arvon muutosperusteet 

5. tarjouslomake 
• muutos- ja lisätöiden yksikköhintaluettelot 

Tekniset asiakirjat 

6. työkohtaiset laatuvaatimukset ja työselitykset 

7. kokonaishintaurakan määräluettelo 

8. sopimuspiirustukset 

9. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 

4.2.2.2 Kokonaisvastuu-urakka: 

Kaupalliset asiakirjat 

1. urakkasopimus 

2. tarjouspyyntökirje 

3. sopimuskohtaiset urakkaehdot, SKU 
• Päällystystöiden yleiset arvonmuutosperusteet 
• Murskaustyöt; Yleiset arvonmuutosperusteet 
• Sillanrakentamisen arvonmuutosperusteet 
• urakkakohtaiset arvonvähennysperusteet 
• turvallisuusasiakia 
• KV-urakan aikana biaajalle luovutettava dokumentoin-

ti 
4. tarjouslomake 

Tekniset asiakirjat 

5. hankekohtaiset tuotevaatimukset 

6. suunnitelma-aineisto 

7. suunnittelua koskevat ohjeet 

8. Yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset  

4.2.2.3 Projektinjohtokonsultointi 

1. PJ-sopimus 

2. Projektinjohtopalvelun yleiset sopimusehdot PSE 
1999 

3. tarjouspyyntökirje 

4. tarjouslomakkeet 

5. hankekohtaiset tuotevaatimukset 

6. suunnitelma-aineisto 
• tiesuunnitelmat 
• yksityisten teiden liittymäsuunnitelmat 
• suunniteltujen siltojen alustavat yleispiirustukset 
• hankkeen alustavat määräluettelot 

7. suunnittelua koskevat ohjeet 

8. Yleiset laatuvaatimukset ja työselitykset 

4.2.3 Vaihtoehtoiset tarjoukset 
Yleensä tarjouspyyntöasiakirjat tulee laatia siten, että 
tarjouksen tekijöillä on mandollisuus esittää myös 
vaihtoehtoisiin ratkaisuihin perustuvia tarjouksia. Tilaa-
jan on ilmoitettava rajoitukset vaihtoehdoille tarjous-
pyyntäasiakirjoissa tai ilmoittaa tarjouspyyntökirjeessä, 
että vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tällaisia ra-
joituksia voivat olla mm: 
• vesioikeuden luvan sisältämät määräykset (sillan 

päämitat, korkeusasema, vapaa aukko jne.) 
• tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen sisältö 
• sillan ulkonäkövaatimukset 
• erilaiset tasausviivaan liittyvät korkeusvaatimukset, 

geometria yms. 
Sillanrakennustyössä on urakoitsijan laatiman vaihto-
ehtoisen suunnitelman täytettävä perussuunnitelman 
mukaisen sillan toiminnalliset ja rakenteelliset vaatimuk-
set. Siltasuunnitelman tulee sisältää ainakin sillan alus-
tava yleispiirustus, työselitys, kuormitusotaksumat ja 
sillan staattinen toimintamalli 

Pyydettäessä tarjouksia teknillisesti vaativista suurista 
tai suurehkoista kohteista, tulee tilaajan varautua tarjo-
usten tekijän mandollisesti jättämiin vaihtoehtoisiin 
tarjouksiin, jotka perustuvat urakoitsijan laatimaan vaih-
toehtoiseen suunnitelmaan. 

Esimerkiksi aikataulullisista syistä voidaan tarjous pyy-
tää tilaajan laatiman alustavan suunnitelman perusteel-
la, jolloin varsinainen rakenteiden suunnittelu tapahtuu 
rakennusvaiheessa. Jos edullisin tarjous perustuu ti-
laajan laatimaan alustavaan suunnitelmaan, laatu lo-
pullisen suunnitelman tilaaja. Jos taas hyväksytty tar-
jous perustuu urakoitsijan esittämään vaihtoehtoiseen 
suunnitelmaan, laatu lopullisen suunnitelman urakoit-
sija omalla kustannuksellaan. Tämä velvollisuus on 
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myös kirjoitettava mandollisimman täsmällisesti sopi-
mukseen, myös vastuun osalta. Tarjouksia vertailtaes-
sa on tämä kustannusvaikutus otettava huomioon 
vähentävänä tekijänä. Nämä seikat on otettava myös 
tarjouspyyntökirjeeseen. 

Vaikka tilaaja voikin hyväksyä tarjouspyynnöstä poik-
keavan tarjouksen, on tarjouspyynnössä aina syytä il-
moittaa mandollisuudesta antaa vaihtoehtoinen tarjo-
us, jos tällaisia toivotaan. Tarjouspyyntö on tällöin py-
rittävä laatimaan siten, että vaihtoehtoiset tarjoukset 
saadaan esitystavaltaan ja kustannustiedoiltaan vertai-
lukelpoisessa muodossa. 

Katso myös kohta 5.3.9 Vaihtoehtoinen tarjous 

4.2.4 Laskenta-aika 
Tarjousten laskemista varten on urakoitsijalle varatta-
va riittävästi aikaa. 

Vähimmäisajat kynnysarvon ylittävissä urakoissa on 
kerrottu kohdassa 3.4.1.1. 

Kynnysarvon alittavissa urakoissa lyhin mandollinen las-
kenta-aika on 3 viikkoa. Karkea sääntö tarjouksen las-
kenta-ajasta on kokonaisurakoissa 3-6 viikkoa ja KV - 
urakoissa 2-3 kuukautta. 

Täydentävää suunnittelua edellyttävien tarjousten las-
kenta-ajan tulee ajoittua siten, että tutustuminen 
rakennuskohteeseen on mandollista sulan maan aika-
na. 

YSE32 

Jos urakoitsijan oletetaan tekevän tarjouksensa oman 
teknisen suunnitelman pohjalta, tulee tarjouksen teke-
miseen varata normaalia pitempi aika. Myös tarjous-
ten ruuhkaantuminen tiettyyn ajankohtaan ja kesäloma- 
kausi saattavat vaatia pidemmän tarjousajan. 

4.2.5 Tarjousten sisäänjättö 
Sisäänjättöajan päivämäärä ja kellonaika on ilmoitet-
tava tarjouspyyntökirjeessä. 

Urakoiden tarjousten jättöpaikaksi on esitettävä tarjous-
pyyntöasiakirjoissa yksiselitteisesti käyntiosoite ja pos-
tiosoite suoraan tiepiirin kirjaamoon. Postilokeroa osoit-
teena saa käyttää, mutta on varmistauduttava että kaikki 
määräajassa saapuneet tarjoukset ovat mukana avaus- 
tilaisuudessa käymällä postilokerolla määräajan 
umpeuduttua. 

Kopio postituslistasta, tarjouspyyntökirjeestä ja lisä- 
kirjeistä pitää toimittaa kirjaamoon. 

4.2.6 Tarjouspyyntöasiakirjoihin liittyvien 
tietojen sitovuuden merkitys 
Tarjouspyyntöasiakirjoihin liitetyillä tutkimustuloksilla ja 
määrätiedoilla on keskeinen asema urakan aikana riip-
pumatta siitä, ilmoitetaanko tiedot sitovina vai ei. Vaik-
ka tilaaja olisi ilmoittanut tiedot sitomattomina, on 
urakoitsijalla oikeus vaatia lisäkorvauksia, jos on ilmeis-
tä että annetut tiedot olivat harhaanjohtavia. Tämä to-
sin edellyttää huomattavia poikkeamia annetuista tie-
doista. 

YSE 24 § 

Maaperätutkimustiedot ilmoitetaan aina tilaajaa sitovina. 
Urakoitsijan vastuulle jää tutkimustulosten tulkinta. 
Ilmoitetuista geoteknisistä, topografisista ja muista 
tutkimustuloksista lähtöaineiston sitovuus koskee ai-
noastaan ko. tutkimuspisteitä. 

Kun tiedot ilmoitetaan sitovina, urakkahintaa muutetaan 
aina, kun tiedot osoittautuvat virheellisiksi ja sillä tode-
taan olevan vaikutusta kustannuksiin. Hinnat muute-
taan sopimuksen tai YSE:n periaatteiden mukaisesti. 

YSE45-47 

KV -urakoissa tilaaja vastaa lähtöaineistossa 
ilmoittamistaan geoteknisistä, topografisista ja muista 
tutkimuspistekohtaisista tuloksista vain niiltä osin kuin 
ne ovat selvästi virheellisiä ja olennaisesti vaikuttavat 
perustamis- tai pohjavahvistustavan valintaan. Muilta 
osin maaperätiedoista vastaa urakoitsija. Näin ollen ura-
koitsija vastaa muun ohella myös tilaajan ilmoittamien 
pohjatutkimustulosten ja tutkimuspisteiden väliin jää-
vän maaperän geoteknisestä arvioinnista sekä tutki-
musten mandollisesta täydentämisestä 

KVU SKU 2.6 c) 

Myös tilaajalla on oikeus vaatia hyvitystä työn 
vähentymisen perusteella tai olosuhteiden muututtua 
ilmoitettua helpommiksi. Kun lähtötiedot kokonaishinta- 
kohteessa ilmoitetaan sitoumuksetta, ei tilaajalla ole tätä 
oikeutta. 

Tutkimus ja määrätietojen ilmoittamisessa on mandol-
lista käyttää neljää eri tapaa. 

4.2.6.1 Tiedot ilmoitetaan sitovina 
Maaperätutkimustiedot ilmoitetaan aina sitovina. 

Sitovina annetut tiedot johtavat aina urakkahinnan 
muuttamiseen, kun sopimusasiakirjojen tiedoissa ha-
vaitaan virheellisyyksiä ja niillä todetaan olevan vaiku-
tusta kustannuksiin. 

Määrätietojen ilmoittaminen sitovana edellyttää että 
määrätiedot voidaan laskea suunnitelmasta tarkasti ja 
asiakirjoissa on ilmoitettu, miten muutokset urakka- 
hintaan lasketaan. 
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4.2.6.2 Tiedot ilmoitetaan osittain sitovina 

Mäarätiedot voidaan ilmoittaa osittain sitovina. 

Tietojen antaminen sitovina tai osittain sitovina helpot-
taa urakoitsijan tarjouslaskentaa ja vähentää 
urakoitsijan nskiä. 

Yksikköhintaurakassa tai kokonaishintaurakan yksikkö- 
hintaisessa osassa, jonka urakkahinta perustuu määrä- 
luettelon mukaisiin työmääriin ja yksikköhintoihin, 
määrämuutokset korvataan tai hyvitetään sopimuksen 
mukaisilla yksikköhinnoilla. Määrät ovat tällöin liki-
määräisiä, ja ne tarkistetaan seuraavasti: 

YSE 34 § 2 

mikäli kiinteät kustannukset sisältyvät yksikkö- 
hintaan, niin määräluettelon nimikkeen mukaisten 
määnen lisääntyessä tai vähentyessä enemmän kuin 
25 % sopimuksessa olevasta määrästä, nimikkeen 
yksikköhintaa tarkistetaan siten, että nimikkeeseen 
sisältyvien kiinteiden kustannusten määrä ei lisään-
ny tai vähenny enempää kuin neljänneksen 
nimikkeeseen sisältyvien alkuperäisten kiinteiden 
kustannusten määrästä. Tarkistusta ei tehdä, jos 
määrämuutoksen aiheuttama nimikkeen kustannus- 
muutos on vähemmän kuin 1 % urakkahinnasta. Ellei 
yksikkähintaan sisältyvien kiinteiden kustannusten 
määrää ole sovittu, niiden osuudeksi oletetaan 12 
% yksikkähinnasta. 

• mikäli nimikkeen määrä lisääntyy tai vähentyy enem-
män kuin 50 % sopimuksen mukaisesta määrästä 
ja muutos on samalla vähintään 5 % urakkahinnasta, 
niin sopijapuolella on oikeus vaatia yksikköhinnan 
perusteltua tarkistusta. 

YSE 45 § 

Esimerkki YSE 45 §:n soveltamisesta: 

• Louhintatyö pyydetty 12000 m3ktr, yksikköhinta 36,00 
mk/m3ktr, yhteensä 432 000 mk. 

• Toteutunut määrä oli 16200 m 3ktr, lisäys 4 200 m 3ktr 
eli 35 %, joka ylittää YSE:n 25 %:n raja-arvon. 

• Alkuperäisen määrän kiinteä kustannus 12 % alku-
peräisestä tarjoushinnasta eli 0,12 x 432 000 mk = 
51 840 mk. 

• 25 % ylittävään määrään asti sovelletaan yksikkö- 
hintaa sellaisenaan, jolloin kiinteä kustannusosuus 
kasvaa myös neljänneksen. 

Laskukaavana edellinen merkitsee seuraavaa: 

• 1,25 x 12000 m3ktr = 15 000 m 3ktr, johon määrään 
saakka käytetään tarjouksen mukaista yksikköhintaa 
36,00 mklm3ktr eli 15 000 m3ktr x 36,00 mk/m 3ktr 

540 000 mk, josta kiinteän kustannuksen osuus 0,12 
x 540 000 mk = 64 800 mk (kiinteä kustannus nous-
sut myös neljänneksen). 

• Kiinteä kustannus voi nousta 64 800 mk:aan saak-
ka. 

• 15 000 m3ktr:n ylittävältä osalta maksetaan yksikkö- 
hintaa ilman kiinteitä kustannuksia, mikä merkitsee 
0,88 x 36,00 mklm 3ktr = 31,68 mk/m3ktr. 

• Lopullinen saatava on siis (16200-15 000)x 31,68 
mk/m3ktr + 540 000 mk = 578 016 mk. 

• Lopullinen yksikköhinta on siis 578 016/16 200 = 
35,68 mklm 3ktr 

Määrätietojen luotettavuus tulisi kokonaishintaisessa 
urakassa tarkistaa, koska urakoitsija perustaa tarjouk-
sensa niihin. 

Kaikki tutkimustulokset tulee aina liittää tarjouspyyntö-
asiakirjoihin. Niiden esittämättä jättäminen lisää 
urakoitsijan nskiä, koska hän ei voi niiden puuttuessa 
vedota muuttuneisiin olosuhteisiin. Urakoitsija voi jopa 
väittää jälkikäteen että tilaajan on salannut häneltä olen-
naisia tietoja, tai pyrki saamaan halvan tarjouksen jät-
tämällä tutkimustulokset esittämättä. 

Yksikköhiniaisen osan larkistusperiaale 

Kiinteät kustannukset yhteensä 

Kiint.kust. 
2. 	

1,25 x (100% määrästä 12 %) 

ja lisäksi yks.hinta 
Kiint.kust. 	 0,88 x toteutunut määrä 

20 	0,75 x (100% mäarastä 12%) 
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4.2.6.3 Tiedot ilmoitetaan sitoumuksetta 

Sitoumuksetta ilmoittamisella pyritään helpottamaan 
urakoitsija n tarjouslaskentaa verrattuna tilanteeseen 
ettei tietoja ilmoiteta lainkaan. 

Määrien ilmoittamisella ja olosuhteiden kuvauksella 
estetään karkeat laskuvirheet. Tämä tapa on sopiva 
niihin urakoihin, joissa määrät ja maaperäolosuhteet 
tunnetaan kohtalaisen tarkasti. 

Lisäkorvauksia maksetaan ja hyvityksiä peritään täl-
löin vain, jos suunnitelmaa joudutaan muuttamaan työn 
aikana. 

Rakennussuunnitelmissa esitettyjen maa-ainesten 
määrien käyttökelpoisuus rakenteisiin on sitoumuksetta 
ilmoitettu ja ne saattavat muuttua. Urakoitsija ei voi 
perustaa myöhempiä vaatimuksiaan näihin tietoihin. Jos 
käyttökelpoisuus osoittautuu selvästi virheelliseksi, pi-
tää ristiriita ratkaista työmaakokouksessa heti sen 
ilmettyä. 

SKU 2.5.2.1 

4.2.6.4 Tietoja ei ilmoiteta lainkaan 

Urakoitsijan on tällöin laskettava määrätiedot tarjous-
pyyntöasiakirjoista ja tutkimustulosten puuttuessa ar-
vioitava esim. pohjaolosuhteetja maaperän laatu. 

Tätä menettelyä tulisi käyttää vain sellaisissa töissä, 
joissa urakoitsijalle ei jää olennaista puuttuvista tiedoista 
aiheutuvaa riskiä, ja määrätiedot voidaan laskea vai-
vattomasti tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella. 

Lisäkorvauksia maksetaan ja hyvityksiä peritään täl-
löin vain, jos suunnitelmaa joudutaan muuttamaan työn 
aikana. 

4.3 TOIMINTA URAKAN LASKENTA- 
AIKANA 

4.3.1 Yleistä 
Tilaaja voi antaa laskenta-aikana tarjouspyyntöä täy-
dentäviä lisäselvityksiä. Jos painavaa syytä ilmenee, 
voidaan tarjousaikaa jatkaa. Tarjousaikaa ei saa kui-
tenkaan jatkaa enää sen jälkeen kun ilmoitettu määrä-
aika on kulunut umpeen. 

Urakoitsija saa esittää urakkaa koskevia kysymyksiä 
tarjouslaskennan aikana kirjallisesti tai suullisesti. Suul-
lisesti annetut vastaukset urakoitsijan kysymyksiin ei-
vät sido tilaajaa. Suullisia vastauksia annettaessa on 
kuitenkin varottava antamasta sellaista tietoa, joka saat- 

taisi vastauksen saajan muita tarjoajia edullisempaan 
asemaan. 

Urakoitsijalle syntyy velvollisuus kysyä, kun urakoitsija 
huomaa asiakirjoissa puutteita tai virheellisyyksiä. 
Urakoitsijan on esitettävä pyyntönsä kirjallisesti ja sen 
on saavuttava tilaajalle vähintään 14 vuorokautta en-
nen tarjouksen antamista varten ilmoitettua tarjouksen 
sisäänjätön määräaikaa. 

Kirjallinen kysymys on suositeltava, sillä tilaaja saa ai-
kaa perusteellisen vastauksen antamiseen. Lisäksi kir-
jalliset kysymykset ovat laadultaan sellaisia, että sekä 
kysymys että vastaus on lähetettävä kaikille tarjouk-
seen osallistuville lisäkirjeellä 

4.3.2 Lisäkirjeet 
Lisäkirjeitä lähetetään jos urakan tarjouslaskennan ai-
kana ilmenee asioita, jotka ovat jostain syystä jääneet 
pois itse tarjouspyyntöasiakirjoista tai joiden sisältöä 
halutaan muuttaa. Lisäkirjeillä lähetetyt täsmennykset 
ovat pätevyydessä ennen varsinaisia tarjouspyyntö-
asiakirjoja. 

Lisäkirjeellä voidaan täydentää alustavina lähetettyjä 
"alustavia" tarjouspyyntöjä. Tällöin tarjouksen antajat 
voivat jo aloitta tarjouslaskennan, vaikka kaikkia tarjo-
uksen tekemiseen vaikuttavia tietoja ei olekaan vielä 
saatavilla. 

Kullekin tarjoajalle lähetetään samat tiedot. Lisäkirjeet 
pitää numeroida ja säilyttää huolellisesti. 
Sopimuskatselmuksessa käydään läpi myös lisäkirjeillä 
lähetetyt tiedot ja niiden vaikutus asiakirja- 
kokonaisuuteen. U rakoitsijan on tarjouksessaan ilmoi-
tettava vastaanottaneensa ja ottaneensa huomioon lisä- 
kirjeissä esitetyt asiat. 

Jokaisesta havaitusta puutteesta ei kannata lähettää 
omaa kirjettä, vaan kerätä useita asioita samaan kir-
jeeseen ja näin rajoittaa kirjeiden määrää. Tilaajan tu-
lee harkita onko asia kiireinen tarjouslaskennan kan-
nalta jolloin se pitää lähettää heti. 

Viimeinen lisäkirje tulee toimittaa urakoitsijoille viimeis-
tään 7 vuorokautta ennen tarjousajan umpeutumista. 

4.3.3 Urakan esittely 
Urakoitsijalle on varattava tilaisuus tutustua urakka- 
kohteeseen paikan päällä. Tilaaja voi katsoessaan tar-
peelliseksi järjestää urakkakohteen esittelyn tarjous-
laskenta-aikana. Esittelyssä voidaan suorittaa asiakir-
joihin perustuva esittely sekä maastokäynti kohtees-
sa. Jos tarjoukset jätetään maan ollessa 
lumipeitteessä, tulisi harkita esittelytilaisuuden järjes-
tämistä sulan maan aikana. 
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YSE:n mukaan urakoitsija on velvollinen tutustumaan 
urakkakohteeseen ennen tarjouksen jättämistä. 

YSE32 

4.3.4 Tiedotustilaisuus 
Suuremmissa urakoissa tilaaja voi järjestää tiedotusti-
laisuuden tarloajille taijouspyyntäasiakirjojen lähettämi-
sen jälkeen. Tilaisuuden tarkoituksena on antaa mah-
dollisuus tarjoajille esittää kysymyksiä ja saada tarken-
nuksia epäselviin asioihin. Tilaisuutta varten voidaan 
pyytää etukäteen kirjallisia kysymyksiä tai jättää kysy-
mykset tilaisuuteen suullisesti esitettäviksi. 

Tilaisuuteen on tilaajan hyvä saada vastaajiksi mah-
dollisimman hyvin asiat tuntevat henkilöt, mieluummin 
hankkeen valmistelussa mukana olleita. 
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5. URAKOITSIJAN VALINTA 

5.1. TARJOUSTEN VASTAANOTTAMINEN 

Urakoitsijat toimittavat taijouksensa tiepiinn kirjaamoon. 

Saapuneen tarjouksen kuoreen tai muuhun päällykseen 
tulee vastaanottajan merkitä saapumisen päivämäärä 
ja kellonaika sekä vastaanottajan puumerkki. Tarjouk-
set tulee säilyttää avaustilaisuuteen saakka 
avaamattomina lukitussa säilytyspaikassa. 

Faksilla tulleet tarjoukset suljetaan kirjekuoreen ja pääl-
le merkitään em. tiedot. Faksattu tarjous on myöhem-
min vahvistettava samanmuotoisella kirjeellä, joka on 
päivätty ko. päivän postileimalla, jolloin urakkatarjous 
oli jätettävä. 

Tarjouksen tulee noudattaa tarjouslomakkeen muotoa 
(myös vaihtoehtoisia tarjouksia sisältävät tarjoukset). 
Jos tarjouksen antaja käyttää itse laatimaansa 
tarjouslomaketta, on tarjouksen antajan vastuulla 
yksikköhintaurakassa tarkistaa että määrät vastaavat 
alkuperäisen tarjouslomakkeen määriä. Tällaisessa ti-
lanteessa tulee myös tilaajan erityisesti tarkistaa tarjous- 
lomakkeen määrien oikeellisuus. 

5.2 TARJOUSTEN AVAAMINEN 

5.2.1. Yleistä 
Tarjousten käsittelyssä tilaajan tulee turvata urakoitsi-
joiden tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. 

Varsinaisista tarjousehdoista (esim. urakkahinta, urak-
ka-aika ja urakan laajuus) ei tarjouksen avaamisen jäl-
keen neuvotella, tarjous joko hyväksytään tai hylätään 
periaatteessa sellaisena kuin se on annettu. Tarjouk-
sen tekijää voidaan kuitenkin pyytää antamaan selvi-
tyksensä tarjoukseen mandollisesti liittyvästä 
epäselvyydestä. Puhtaasti teknillisistä tai muodollisis-
ta seikoista voidaan neuvotella. 

5.2.2 Avaustilaisuus 

Tarjousten sisäänjätön määräajan jälkeen järjestetään 
avaustilaisuus, jossa on oltava läsnä vähintään kaksi 
henkilöä, joista toinen toimii puheenjohtajana. Käytän-
nössä avaustilaisuudessa on läsnä kolme henkilöä. 
Avaustilaisuudessa todetaan seuraavat asiat: 

• otsaketiedot ajasta, paikasta, urakkaa koskevista tie-
doista ja läsnä olevista henkilöistä 

pyydetyt tarjoukset  

• tarjousten sisäänjätön aikamääräys 

• saapuneet tarjoukset 

• tarjousten hinnat ja liitteet 

• tarjousten sisältöön liittyvät eritysehdot ja vaihtoeh-
toiset tarjoukset 

Yleensä tarjousten avaus ja niiden käsittely yhdistetään 
saman jatkuvan pöytäkirjan muodossa avaus- ja 
käsittelytilaisuudeksi, vaikka tilaisuudet fyysisesti olisi-
vat erillisiä. Avaus- ja käsittelytilaisuudesta on tehty 
pöytäkirjapohja (avaustilaisuus. doc) Avaustilaisuudesta 
laadittava pöytäkirja tulee alleki rjoittaa 

Ennen tarjousten avaamista on aina varmistauduttava, 
että kaikki tilaajan ilmoittamaan palautusosoitteeseen 
saapuneet tarjoukset (myös määräajan jälkeen saa-
puneet) ovat mukana avaustilaisuudessa. Myöskin pyy-
tämättä jätetyt ja määräajan jälkeen saapuneet tarjo-
ukset on käsiteltävä. (kts. kohta 5.3.4). 

Tarjoukset numeroidaan avaamisjärjestyksessä, varus-
tetaan tarjous avaushetken aikatiedoilla ja tilaisuuden 
puheenjohtaja merkitsee nimensä jokaiseen avattuun 
tarjoukseen. 

RAKENNUSALAN URAKKA- 
KILPAILUN PERIAATTEET 7.2 

Mikäli avaustilaisuus on julkinen, ilmoitetaan siinä tar-
jouksen tehneiden nimet ja tarjoushinnat. 

ASETUS VALTION 
R.AXENNUSURAKOISTA 7 § 

5.3 TARJOUSTEN KÄSITTELY 

5.3.1 Yleistä 

Kun tarjoukset on avattu, selvitetään mitkä tarjoukset 
on hylättävä, jolloin jäljelle jääneet tarjoukset ovat 
hyväksymiskelpoisia. Sen jälkeen hyväksymis-
kelpoisista tarjouksista tehdään vertailu. 

5.3.2 Hytkäämisperusteet 

5.3.2.1 Tarjoajan hylkääminen 

Jos tarjoaja hylätään, ei tarjousta pidä lainkaan ksitel-
lä. Tarjoaja voidaan hylätä, jos: 

tarjoajalta katsotaan puuttuvan tekniset, taloudelli-
set tai muut edellytykset urakan suorittamiselle ku-
ten esim. 

taouslaskennan aikana tapahtunut muutos yrityk-
sen taloudellisessa tilassa 
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• tarjouksen tekijä on laiminlyönyt verojen, sosiaalitur -
vamaksujen tai muiden vastaavien lakisääteisten 
sosiaalimaksujen suodttamisen 

esivalinnassa on tehty virhe. Tehty virhe voi 
urakoitsijan niin vaatiessa johtaa tilaajan korvaus- 
vastuuseen tarjouskustannusten osalta. 

• pyytämättä annetulle tarjoukselle annettujen ehto-
jen täyttymättämyys 

• tarjoaja on urakkakilpailussa menetellyt vilpillisesti 
tai hyvän tavan vastaisesti 

Asus VALTION 
RAKENNUSURAKOISTA 9 

Tilaajan on tarkistettava, että urakoitsija on liittänyt 
urakkatarjoukseensa jäljennöksen voimassaolevasta 
ennakkoperintärekisteriotteesta, verovelkatodistuksen 
sekä ilmoituksen eläkemaksuvelvoitteiden täyttämises-
tä tai muun vastaavan luotettavan selvityksen verojen, 
ennakonpidätystilitysten, sosiaaliturvamaksujen ja 
eläkemaksujen täyttämisestä. Verovelkatodistus ei saa 
olla kahta kuukautta vanhempi eikä LEL-todistus kuu-
kautta vanhempi. 

Rakentamisen laatu (RALA) ry:n arviointilautakunnan 
myöntämä pätevyystodistus korvaa edellisessä kappa-
leessa mainitut selvitykset. Pätevyystodistuksen oikeel-
lisuus ja tarjouksen antajaa koskevat muut ajankohtai-
set tiedot, joilla voi olla merkitystä tarjousten selonoton 
kannalta, on tarkistettava RALA:n internet-sivuilta 
osoitteesta www.ralacon.fi . 

Jos jokin em. selvityksistä tai RALA:n pätevyystodistus 
puuttuu, tulee tarjoaja hylätä. 

Tilaajan on tarkistettava, että jos tarjouksen tekee työ- 
yhteenliittymä, tulee työyhteenliittymän olla perustettu 
ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on tällöin lii-
tettävä työyhteenliittymän perustamisasiakirjan 
aiesopimus, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautu-
minen työyhteenliittymän perustajien kesken. 
Aiesopimuksen puuttuminen johtaa tarjouksen 
hylkäämiseen. Tarjouksen tulee olla kaikkien 
työyhteenliittymän osakkaiden allekirjoittama. 

Kaikilta työyhteenliittymän jäseniltä vaaditaan RALA: n 
pätevyystodistus. 

5.3.2.2 Tarjouksen hylkääminen 
Sen jälkeen kun tarjoaja on kohdan 5.3.2.1 perusteella 
todettu hyväksymiskelpoiseksi, voidaan ryhtyä selvit-
tämään tarjouksen sisältöä. 

Tilaaja voi hylätä yhden tai jopa kaikki tarjoukset. 
Hylkäämisuhasta on ilmoitettava tarjouspyyntö-
kirjeessä. Hylkääminen on perusteltava huolellisesti ja 
siitä on ensi tilassa ilmoitettava tarjouksen tekijöille. 

Tarjous voidaan hylätä, jos: 

• tarjoushinta tai sen perusteet ovat epämääräiset 

taoushinta on arvioituihin rakennuskustannuksiin 
verrattuna niin alhainen, ettei rakentamista voida 
ilmoitetulla hinnalla suottaa. Ennen taouksen hyl-
käämistä tilaajan on tutkittava tarjous yksityiskohtai-
sesti ja pyydettävä tarjouksen tekijältä selvitys tarjo-
uksen perusteista. Kts. kohta 5.3.7, 

• kaikki tarjoukset ovat tilaajan arviohintaan verrattu-
na liian kalliita 

tarjous poikkeaa urakan täyttämiselle asetetuista 
vaatimuksista ja ehdoista 

ASETUS VALTION 
RAKENNUSURAKOISTA 9 
AsETus KYNNYSARVON 

YLITTAVISTAVISTA TAVARA JA 
PALVELUHANKINNOISTA SEKÄ 
RAKENNUSUR.AKOISTA 43 
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5.3.3 Tarjouksen antajan laskuvirhe ja 
hinnan puuttuminen 
Tilaajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista tarjouksen 
antajan tarjouslomakkeesta ilmenevä laskutoimituksen 
virhe. Tarjouksen antaja puolestaan ei tarjousten 
sisäänjättäajan umpeuduttua voi korjata omaa 
hinnoitteluvirhettään. 

Tarjouksissa ratkaisee aina arvonlisäveroton hinta. Jos 
arvonlisäveron osuus on laskettu virheeWsesti tai 
arvonlisäveroton hinta ja arvonlisäveron osuus on las-
kettu virheellisesti yhteen, ratkaisee arvonlisäveroton 
hinta. 

5.3.3.1 Tarjoushinnan puuttuminen 

Jos johonkin tarjouksessa hinnoiteltavaksi edellytettyyn 
kohtaan ei ole merkitty yksikköhintaa eikä asianomai-
seen kohtaan myöskään ole merkitty siihen merkittä-
väksi tarkoitettua summaa, katsotaan tämä kohta nol-
laksi sekä yksikköhinnan että summan osalta. Puut-
teen merkittävyyden perusteella tilaaja harkitsee, tu-
leeko koko tarjous hylätyksi eli nolla ksi katsottava luku 
on tarjouksen antamisen kannalta oleellinen. Jos vain 
toinen tieto puuttuu, puuttuva tieto lasketaan ilmoitetun 
markkamäärän ja määrätiedon avulla. 

5.3.3.2 Yksikköhintaisia osia sisältävän tarjouksen 
laskuvirheet 

Määrien ja yksikköhintojen perusteella lasketun 
hinnoitellun määräluettelon loppusumman on oltava 
sama kuin sitä vastaavan tarjoushinnan kirjeessä. 

Tarjousten käsittelyssä esiin tulevat mandolliset ristirii-
taisuudet tai laskuvirheet käsitellään seuraavasti: 

Hinnoitellussa määräluettelossa määräävänä on 
ilmoitetun suontemäärän ja annetun yksikköhinnan tulo. 
Jos tarjouksen antaja on laskenut suoritemäärän ja 
yksikköhinnan tulon virheellisesti, muodostuu 
urakoitsijan tarjoushinta annetun yksikköhinnan ja 
suoritemäärän tulona laskentasäännön (määrä x yk-
sikköhinta) mukaiseksi. Jos urakkahinnan muodostava 
tulojen summa on laskettu virheellisesti yhteen, 
määräävänä on tässäkin tapauksessa suoritemäärien 
ja yksikköhintojen tulojen summa. 

5.3.3.3 Kokonaishintaisia osia sisältävän tarjouk-
sen laskuvirheet 

Mikäli kokonaishintaperusteisen tarjouksen osalta osa- 
tuotteen (esim. silta) ja yksikköhintaisen osan hintojen 
summa on lukuarvoltaan erisuuruinen kuin tarjouksen 
antajan kokonaistarjoushinta, on kokonaishinnan ja 
yksikköhintaisten osien oikeinlaskettu summa määrää-
vä. 

5.3.4 Myöhästyneen tarjouksen käsittely 
Myöhästynyttä tarjousta ei saa hyväksyä. Jos kuiten-
kin on ilmeistä, että myöhästyminen on johtunut tarjo-
uksen tekijästä riippumattomista syistä esim. postin 
viivästyminen, tarjous voidaan hyväksyä edellyttäen, 
että se on laadittu ja lähetetty tilaajalle siten, että sen 
olisi todistettavasti postileima mukaan pitänyt olla pe-
rillä ennen tarjouksen sisäänjätön määräaikaa. 

Myöhästyneet tarjoukset, joita ei voida ottaa käsitte-
lyyn, palautetaan avaamattomina. Avaustilaisuuden jäl-
keen saapuneita tarjouksia käsitellään, kun ensin on 
varmistuttu siitä, että myöhästyminen on johtunut tar-
jouksen antajasta riippumattomasta syystä. 

Tarjous muodostuu tarjouksen antajaa sitovaksi, kun 
tarjous on avattu. Kanden kuoren menettelyssä 
(käsittelyvaiheet 1 ja II) tarjous muodostuu antajaansa 
sitovaksi, kun käsittelyvaihe 1 on kyseisen tarjouksen 
antajan osalta aloitettu. 

5.3.5 Pyytämättä annettu tarjous 
Mikäli kynnysarvon alittavissa urakoissa saadaan tar-
jous urakoitsijalta, joka ei ole saanut tarjouspyyntö-
asiakirjoja suoraan tilaajalta, on tarjouksesta otettava 
selkoa muiden tarjousten selonoton yhteydessä mikäli 
kohdan 4.1.2 mukaiset ehdot täyttyvät. 

Kynnysarvon ylittävissä urakoissa ei ole mandollista 
hyväksyä pyytämättä annettua tarjousta. 

5.3.6 Tarjouksen peruuttaminen 
Tarjousta koskevan peruutuksen on ollakseen pätevä 
saavuttava perille faxilla tai kirjeellä ennen kuin tarjous- 
kirje on avattu. 

5.3.7 Hinnaltaan poikkeuksellisen 
alhainen tarjous 
Jos tarjoushinta vaikuttaa hankinnan laatuun nähden 
poikkeuksellisen alhaisetta ja tilaaja sen vuoksi harkit-
see tarjouksen hylkäämistä, tilaajan on tutkittava tarjo-
us yksityiskohtaisesti ennen hankintapäätöksen teke-
mistä ja pyydettävä kirjallisesti tarjoajalta selvitystä tar-
jouksen perusteista. Tarjoajalle on ilmoitettava, mitä 
tarjouksen kohtaa ei voida hyväksyä. 

Tilaaja voi hyväksyä selvitykset, jotka perustuvat val-
mistus- tai rakennusmenetelmän taikka palvelun suo-
rittamisen taloudellisuuteen, valittuihin teknisiin ratkai-
suihin, muihin tarjoajan kannalta poikkeuksellisen edul-
lisiin olosuhteisiin tai tarjoajan ehdottaman ratkaisun 
omintakeisuuteen. Ellei näitä hyväksyttäviä tekijöitä tule 
ilmi, tilaajan tulee hylätä tarjous. 
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5.3.8 Puutteellinen tarjous 
Sen jälkeen kun tarjoaja on kohdan 5.3.2.1 perusteella 
todettu hyväksymiskelpoiseksi, voidaan ryhtyä selvit-
tämään tarjouksen sisältöä. Nämä kaksi vaihetta on 
pidettävä selvästi erillään toisistaan. 

Tarjous voidaan puutteellisena hylätä kohdassa 5.3.2.2 

mainituissa tapauksissa. 

Tilaajan on harkittava tapauskohtaisesti puutteellisen 
tarjouksen hyväksyminen tai hylkääminen. Taloudelli-
sesti puutteellinen tarjous käsitellään kohdan 5.3.2.2 

eli asetuksen mukaisesti on selvitettävä tarjouksen 
antajalta liian alhaisen tarjoushinnan perusteet. 

Teknisesti puutteellinen tarjous on käsiteltävä tapaus-
kohtaisesti. Puutteen laajuuden perusteella tilaaja voi 
pyytää urakoitsijaa tarkentamaan tarjoustaan. 

Ehtoja sisältävä tarjous tulee hylätä, jos se ei täytä 
tarjouspyyntäasiakirjoissa esitettyjä vaatimuksia. Tar-
vittaessa tarjoajaa voidaan pyytää tarkentamaan 
tarjoustaan puutteellisilta osin. Teknisesti puutteellisen 
tai ehtoja sisältävän tarjouksen täydentäminen ei saa 
muuttaa urakoitsijan tarjoushintaa eikä muita urakan 
ehtoja. 

Jos ilmenee tarvetta täydentää tarjouksia, on kaikille 
tarjoajille annettava yhtäläiset mandollisuudet tarjouk-
sen täydentämiseen. 

jousta, ottaa hän tietoisen riskin tulla ehdollisella 
tarjouksellaan kokonaan hylätyksi. 

ASETUS KYNNYSARVOT 

VUTTÄVISTA TAVARA- JA 

PALVELUHANKINNOISTA SEKÄ 

RAKENNUSURAKOISTA 42 § 

5.3.10 Tarjousten vanheneminen 
Tilaaja ilmoittaa tarjouspyyntökirjeessään tarjouksen 
voimassaoloajan. Yleensä voimassaoloaika on 3 kuu-
kautta. Urakoitsija ei tarjouksessaan saa lyhentää tar-
jouksensa voimassaoloaikaa. 

Jos urakan ratkaisu siirtyy ja tarjousten voimassaolo-
aika uhkaa päättyä, tulee tilaajan tiedustella 
urakoitsijalta, onko tarjous vielä voimassa yli 3 kuukau-
den voimassaoloajan. 

Mandollinen tarjouksen voimassaoloajan jatkaminen voi 
aiheuttaa urakka-ajan pidentämistarpeen ja/tai lisä- 
korvausten maksamisen, mikäli työn aloittaminen siir-
tyy epäedullisempaan ajankohtaan. 

5.4 HYVÄKSYTTYJEN TARJOUSTEN 
VERTAILU 

5.3.9 Vaihtoehtoinen tarjous 
Vaihtoehtoinen tarjous, tulee hylätä, jos 

vaihtoehtoiset tarjoukset on tarjouspyyntäkirjeessä 
kielletty 

tarjottu ratkaisu ei täytä kaikkia alkuperäiselle suun-
nitelmalle asetettuja laatuvaatimuksia. Tarjotun 
suunnitelmaratkaisuesityksen tulee olla niin kattava, 
että tilaaja pystyy tarjouksen perusteella ilman lisä-
selvityspyyntäjä ottamaan selon tarjouksesta. Tek-
nisistä yksityiskohtiin liittyvistä lisäselvityksistä tulisi 
pidättäytyä, mutta joissakin tapauksissa niiden pyy-
täminen on välttämätöntä. Tilaajan on kuitenkin huo-
lehdittava siitä, että tasapuolisuus ja syrjimättämyys 
muita tarjouksen tekijöitä kohtaan toteutuu. 

Vaihtoehtoiseen tarjoukseen perustuvan sopimuksen 
tekemisessä noudatetaan kohdan 6.2.3 ohjeita. 

Vaihtoehtoisen tarjouksen tai tarjouksen osan on aina 
oltava kokonaishintaperusteinen; näin myös sellaisis-
sa tapauksissa, että perusvaihtoehto on ollut 
yksikköhintaperusteinen. 

Tilaajalla on oikeus ja mandollisuus hylätä mikä tahan-
sa tarjous, joka ei ole tarjouspyynnön mukainen. Mikäli 
urakoitsija ei tee lainkaan tarjouspyynnän mukaista tar- 

5.4.1 Yleistä 
Tavoitteena tarjousten vertailussa on löytää valtion kan-
nalta kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, yksin-
omaan tarjoushintaa ei tule pitää ratkaisevana. Milloin 
hyväksytään alinta korkeampi tarjoushinta, on vertai-
lun yksityiskohtaiset perusteet painoarvoineen pitänyt 
ilmoittaa jo tarjouspyyntöasiakirjoissa ja tarjouksen va-
linta on perusteltava käsittelypöytäkirjassa. 

AsETus vAI.T1ON 

RAKENNUSURAKOISTA 8 

Ellei valintaperusteita ole erikseen ilmoitettu tarjous-
pyyntäasiakirjoissa, on valinta tehtävä alimman tarjous- 
hinnan perusteella. 

Tarjousten vertailu voidaan tehdä myös kohdan 4.2.1 
mukaisesti ns. kanden kuoren menettelynä. 

Jos kaikki saadut tarjoukset ovat hinnaltaan tai muilta 
seikoiltaan niin epäedullisia että kaikki tarjoukset hylä-
tään, tulee siitä ilmoittaa viipymättä tarjouksen tekijöil-
le. 

ASETUS VALTION 

RAKENNUSURAKOISTA 10 
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5.4.2 Tarjousten saattaminen 
vertailukelpoisiksi 
Tarjousten sisältäessä ehtoja tai puutteellisuuksia, voi 
tilaaja joutua tekemään urakkahinnan laskennallisia 
tarkistuksia. Hinnan tarkistamisen tekee aina tilaaja. 
Tätä varten tilaaja voi pyytää tarjoajaa selventämään 
tarjoustaan näiltä osin. 

5.4.3 Vertailutaulukko 
Tarjousten vertailun helpottamiseksi on tarpeen laatia 
vertailutaulukko, johon kokonaishinnan lisäksi tulee 
merkitä myös mandolliset yksikköhinnat. 

Edullisinta tarjoushintaa verrataan myös tilaajan laske-
maan vertailuhintaan tai suunnitelman kustannus- 
arvioon sen selvittämiseksi, onko ilmoitettu urakkahinta 
kohtuullinen. 

5.5 TEHTÄVÄT ILMOITUKSET 

Ennen kuin tarjouksista on lopullisesti saatu seiko ja 
hankintapäätös on tehty, tulee kilpailua koskeviin tie-
dusteluihin vastata että"tarjousten selonotto on kes-
ken". 

5.5.1 Ilmoitukset tarjoajille 
Sen jälkeen, kun tilaaja on ottanut tarjouksista selon, 
ilmoittaa se valitulle urakoitsijalle tarjouksen hyväksy-
misestä sillä varauksella, että lopullinen tilaajaa sitova 
sopimus syntyy vasta varsinaisen urakkasopimus- 
asiakirjan ailekirjoittamisella. Samalla tilaaja ilmoittaa 
toimenpiteistä sopimuksen allekirjoituskuntoon saatta-
miseksi (sopimuskatselmuksen pitämisestä). Ilmoitus 
tehdään kirjemallin mukaisesti (Sopimuskatsel- 

Sopimus kaiselmusKuisu. doc 

Tl.I.Itos 

I 
TIEHMJ. INTO 

17.12.1999 	 55 lUflflOS 

(oaataanott*) O.oitetem 99atia. sotitasadIa 

(silta) Tiesioit. joita 1, 	 ,tukapaitu 1,455 9*sitöityil 

KUTSU SOPIMUSKATSELMUKSEEN 

TS.dSn ta,(mS.ISflna 0, olut vitot,ohdSeaa rnieoitae,a h,nkn.IaIuIpe,. 
14555 tolrd51$tl t 	0,51515 editls51. T9U tiuftuksofla 51 
k,Ätor51aan vielit vie tutut 14puised hyuitka9tyksl. vaan sitova SOpimus 
syntyy vaela etInit 50000555 ka vaosetelse,, mo 	osasakirta 51101,11. 

T45ua saamaa k55OOJ IsIen 00150 muta 1.1,559915 .,fannaatiuls 000- 
05IStsFOOeietS tv.esenpitiestd 51450 sam, aopkoukMSu4nok50un liity- 

simO 55 	I.jAieSIutØ.t& k45,,/o 	0,55,50) 

(.0.55. 5010) 

UITtEET 

JAKELU 

TiEDOKSI 

(vain5st&e) 

Cil-05012 
Pt.33 

P,itS 	 T. 	 SS*m,505 
020*41 ne, 	0204440,55 	Ofl,tsSa*S 0501,5 

Ilmoitus ( /rakanRatkaisu.sia. doc 

Tielalto. 	 ILMOITUS 	 1(2> 

17.12. 1999 

(Osoitetaan kaikille taqouskilpallirjn OSallistuneitte paitsi sopimusl,atselmuskutses naarteelte) 

(siitetiedot, (nilla hanklntakilpailu saedaani yksilöityil) 

ILMOITUS "XXXX -NIMISEN URAKAN RATKAISUSTA 

Kiitlilen yht harkoilettua lyöta koskevasta urakkatanjouksestenrle oxuo 
tiepiri ilmoittaa. ella edIllt,sitooman Iatjoaksafl on antanut 005500, Sis-
nattaan o.000 (ei sis. ALV) . Tarjous oli ,nuodslllsesti ,noi)teeton. Koko-
na,statoudeltisuustadtastelussa amos sai pisteiiti sxxsxn (8 vertaiklhln-
sattui muodostui uxxoosx mk. 

Valletaperusteena käylellro. ta950spyyntöasiakirtoissa asilelyn mukai-
sesti alinta tatjosolnintaa / kokosa,staloodetlisesti edulis,nta tarjousta 
seuraavien perusleider, mukaisesti. (perusteet) 

Ta,jousktpaikun osalllstuneiden yt.tysten esiltilmat tarjoushinnat olivat 

1 
Tilaaja ryItyn aoplmuskatselmukseen eosxort kanssa. Muiden taljoos-
te,, sitoTOus puilttyy vasta, kun sopimus on attektr(oltettu. P9519 u,ak-
kasoptnouksen ateko(oituttsesta Ilmoitetaan eri kojeelta. 

(tehhiuA) 	 (nimen selv) 
(yl,s.kkit) 

LIIrrEET 	 Muutoksevhakuoltje 

TIEDOKSI 	 Sopinruskatsetmuskutnun saanti urakoitsija 

1,0.02 	 0.015. 	 5559o02 

anoi Outo 	
O00 44M4 	 54055 5415550*SflS 	 - 
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muskutsu.doc). 

Samanaikaisesti tilaaja ilmoittaa kilpailuun osallistuneille 
seuraavat tiedot: 

• valitun urakoitsijan nimen 

• urakka-ja vertailuhinnan 

• olennaiset tiedot tarjouskilpailun ratkaisemisesta ja 
siihen vaikuttaneista keskeisistä seikoista 

• muitten tarjouksen antaneiden vastaavat tiedot 

Ilmoitus tehdään liitteenä olevan kirjemallin mukaisesti 
(llmoitusUrakanRatkaisusta.doc). Ilmoitukseen liitetään 
muutoksenhakuohje, jossa selvitetään toimenpiteet 
asian saattamiseksi kilpailuneuvoston käsiteltäväksi. 
(muutpksenhakuohje.cJoc). 

Kiitoskirje ja muutoksenhakuohje lähetetään kaikille 
tarjouspyyntään vastanneille. 

Selonottoa koskevat kysymykset kannattaa ohjata niin, 

että yksi tilaajan edustaja vastaa keskitetysti asetettui-
hin kysymyksiin. 

Tilaajan tekemään hankintapäätökseen tyytymättömällä 
tarjoajalla on mandollisuus saattaa asia kilpailu- 
neuvoston käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun 
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä. 
Hankintapäätökseen tyytymättämän tarjoajan katsotaan 
saaneen tiedon seitsemän päivän kuluttua hankinta-
päätösilmoituksen lähettämisestä. 

Muuioksenhakuohje.doc (liile Il,noiius urakan raikaisusia 
-kirjeeseen) 

ASIAN SMTTAMINEN KILPAILUNEUVOSTONI KASITELTAVAKSI: 

Tätä Tielaitoksen hankintaa koskevan asian voi saattaa käsiteltäväksi 
kilpalluneuvostossa. 

Asiaa koskeva hakemus on toimitettava kilpailuneuvostoon osoitteella: 

Kilpailuneuvosto 
Kauppa-ja teollisuusministeriö 
PL230 
00171 Helsinki 

Hakemus on tehtävä kirjallisesti ennen tätä asiaa koskevan hankinta- 
sopimuksen tekemistä. Hankintasopimus ei kuitenkaan estä hakemuk-
sen käsittelyä, jos hakemus on tehty 14 päivän kuluessa siitä, kun olette 
saanut tiedon tarjouskilpailun ratkaisusta tai sitä koskevasta päätökses-
tä Teidän katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-
vän kuluttua tämän hankintapäätösilmoituksen lähettämisestä. Hankinta-
päätösilmoitus on lähetetty samana päivänä kuin ilmoitus on päivätty, el-
lei muuta ole ilmoitettu. 

Teidän on ennen hakemuksen toimittamista kilpalluneuvostolle ilmoitet-
tava Tielaitokselle kirjallisesti aikeestanne panna asia vireille kilpailu- 
neuvostossa. Ilmoitus on toimitettava samaan osoitteeseen kuin mihin 
tarjous aikanaan on pyydetty toimittamaan. 

Ilmoilus LVR-siliaurakan käynnisiymiseslä 

ILMOITUS LVR-SILTAURAKAN KÄYNNISTYMISESTÄ 

TIEL 1 	iIIayhlkkÖ 
Si5aie LVR-rytwna 1 Mauno Paltokorpi PSivmS511_____________ 
P1. 33 	00521 HELSINKI 
Telefax 020444 2395 

Tiopiun 

Urkka 

UrakoItoIj 

Työp44IlikkÖ puh. 

vaataava mesti _ puh. 

Urakkahinta (ikTi1 ahia) 

llrakka-arka 

Slltoien Iukum5.r 

Sdtojen plluudet a t)pII 

SisIt»lnt siftar,akjraal  1 X): - IerSrakemetÖda kylla_ al_ - lerSaakeritaidon ptntakMluelytolte kyft_ 0 - kalvinpealutölla kyIIS_ e3 
-Jannttamletotta kkIIO_ et 

uee 	- kpl 

Liokketoia 

Tilaajan edustaio 

TuoIarwon ytiteyeliedol 

TyÖmaan0liikk0 puh. _________________ 

Työkohdernentafl Ivelvole) pii. 

tlmoiti4rsen lahaesja 

M/1slh.tentr,,.&.Ioi4u.e,,eitu, do, 
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5.5.2 Silta-ja päällystysurakoihin liittyvät 
ilmoitukset 
Tilaaja ilmoittaa alkaneista silta-ja päallystysurakoista 
Tielaitoksen laatutoimikunnalle. Siltaurakoiden 
ilmoittamiseen käytetään lomaketta "Ilmoitus LVR-silta-
urakan käynnistymisestä". 

Palaute silta- ja päällystysurakoissa kerätään urakan 
vastaanottotarkastuksissa. Arvioinnissä käytetään 
lomaketta "LVR-urakan arviointilomake". 

Em. ilmoitukset tehdään niitä varten laadituifla 
lomakkeilla ja ne toimitetaan Tielaitoksen laatu- 
toimikunnalle tiepiirin LVR-yhdyshenkilön kautta. 

TIEHALLINNON KIRJE 2041! 
199912011, 22.11.1999 
SILTOJEN LAATtNASTIJU-

RAKENTAMISEN YLEISOHJE 

L VR-urakan arvioiniilomake 

LVR-URAKAN ARVIOINTILOMAKE 	 1911 1999 

Tie$jnri: 
Urakka. 

Silta/s6at 

Uratroltaija. 

Ty0maan paalirkko 

Vastaava työnjohtaja: 

Urakkalrrnta (asan als.a) ___________________________________________________________ 

Urakka.a,ka: 
A,vovalennos: 	 Laatupalkkio 
_________mk 	_________mk 

01 Työnjohdoa panostue ja ,8ouhank,en Iaarnvan,rstuksemt -_________ 
02 Tytintekijöideri sdoutumsren Iaadonnar,nistuksees - - - 

O3Tydnjohdon ja työntekyö.derl anrmstt0erto 
04 laatusuunrtile$mlen toimittaminen tilaajalle _______-- 
05 Laatusuunnitetmien taso 
06 laatusurasnitelm.en k8yttö työn ntaukseen 
07 Tekn,sten työsuunnitelmien Io,mlttam.nen tilaajalle 
08 Teknisten työsuunniteknien taso 
09 Teknisten tlJöSnilell599l kityttö työn ot*drseee 
10 A$urakollmjmka ja -trardrkijoilta edeityletty taalvuaatuu 
II Urakoitaan kayttarna taadunvanni$t,iisan QrgaUSOiflk 

12 Työnaikalsen rap000innin oikea- alkalsuus 
13 Työnaikaisten rapoi1ten laatu ja knotettavuns 
14 Raporttien k4yttö työn olsjaukseeet 	 - 

15 Menettetytapa laatupoikkearnien esitntyessit ____________ 
16 Kelpoisuusraporttien laatu ja !uoteltsvuue 
17 Työnikataulun reatiot,suas 
18 Uretroltstjan akllinisuus Ke58t89 ftse9an LVR-urakoltnljana 
19 Urakodsan onnistummen työssa ja vaknius LVR-urakoink.n 
20 Valvonnan tarve urakassa - 

PISTEET YHTEENSÄ 
kilio5poteentarktavaleaa.tneteetl-5 

Arvio,vvjn tekijO 
tilaajan edustaja 	onnn 	nimi 	 puh. 

aIlekjo4us 

Arneiniin osatkatunut 
tuotannon edustaja 	onni 	niemi 	 puh 

MA4sWS.Ms,reMVfln,S.. m*O,.k, 
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6. URAKKASOPIMUKSEN 
SOLMIMINEN 

6.1 SOPIMUSKATSELMUS 

6.1.1 Kutsuminen 
sopimuskatselmukseen 
Urakoitsija kutsutaan sopimuskatselmukseen kirjeellä 
(sopimuskatselmuskutsu.doc). Tämä on vain kutsu 
sopimuskatselmukseen, eikä ilmoitus sopimuksen soi-
mimisesta. 

6.1.2 Sopimuskatselmus 
Sopimuskatselmus ei ole YSE 64:n mukainen 
suunnitelmakatselmus. 

Sopimuskatselmuksessa käsitellään sopimus-
katselmuspöytäkirjapohjan mukaiset asiat. 
(sopimuskatselmus.doc) 

Sopimuskatselmuksessa esille tulleet asiat tulee täy-
dentää sopimukseen esim. kohtaan erityisiä määräyk-
siä, mikäli niillä on vaikutusta urakan sisältöön. 

6.1.3 Maksuerätaulukko 
Urakoitsijan on esitettävä urakan maksuerätaulukko 
tilaajalle viimeistään kaksi päivää ennen 
sopimuskatselmusta. Ennakon maksamista ei suosi-
tella sen hankalan takaisinperinnän vuoksi. Jos 
ennakkoa kuitenkin maksetaan, sitä ei missään tapa-
uksessa saa maksaa ilman riittävää vakuutta. Maksu-
erätaulukon ensimmäisen erän (3-4%) voi maksaa 
urakoitsijalle kun, kun urakkasopimus on allekirjoitet-
tu, rakennusaikainen vakuus on asetettu ja työt aloitet-
tu. 

Maksuerätaulukko ei saa olla etupainotteinen ja sen 
tulee perustua työn etenemiseen. Urakoitsijan on teh-
tävä esittämäänsä maksuerätaulukkoon tilaajan esit-
tämät tarkistukset. 

Maksuerät pitää esittää arvonlisäverottomina markkoi-
na ja ne on määritettävä rakenneosittain. 

6.2 SOPIMUSASIAKIRJOJEN 
KOKOAMINEN 

6.2.1 Yleistä 
Tarjouspyyntöasiakirjat ja tarjous yhdistetään 
sopijapuolten allekirjoittamalla urakkasopimuksella 
sopimusasiakirjakokonaisuudeksi. 

Urakkasopimuksena käytetään valmiita eri urakka- 
muotojen urakkasopimusmalleja. 

Sopimus 	laaditaan 	kokoa maila 	fyysisesti 
sopimuskansioon sopimuslomakkeen § 3 mainitut 
liitteet. 

Urakkasopimuslomakkeen ja sopimusasiakirjojen ko-
koamisen lähtökohtana on se, että sopimuksen tulee 
perustua tarjouspyyntöön, tilaajan mandollisiin lisä- 
kirjeisiin sekä urakoitsijan tarjoukseen. 
Sopimuskatselmuksessa tehdyt mandolliset tarjouksen 
täsmennykset tulee kirjata urakkasopimukseen. 

Kaikki sopimusasiakirjat varustetaan urakka- 
sopimuksen mukaisilla liitenumeroilla. 

YSE 13 

6.2.2 YSE 1998 pykälien kumoaminen 
Urakkasopimuksessa voidaan muuttaa YSE:n määrä-
yksiä ja ilmoittaa YSE:ssa määrätystä poikkeava 
pätemisjärjestys. Jossain tapauksissa YSE:n määrä-
yksiä voidaan muuttaa myös muissa kaupallisissa asia-
kirjoissa. 

Pykälät, jotka alkavat sanoin "... ellei (mikäli) 
(urakka)sopimuksessa ei ole toisin sanottu....., ovat 
sellaisenaan päteviä, ellei §:ää kumoavaa tekstiä ole 
kirjattu suoraan sopimukseen. Pykälän korvaaminen 
edellyttää siis suoraa sopimukseen kirjaamista ja YSE 
1998 §:n kumoamista esim. sanoin "... YSE 98 13 :n 
sijasta asiakirjojen pätevyysjärjestys on 

Sopimukseen kirjaamista edellyttäviä §:ä ovat: 

• 13 § asiakirjojen pätevyysjärjestys 

• 17 § suoritusaika (ellei sopimuksessa ole aika- 
määräyksiä töiden tekemisestä...) 

• 18 § viivästyssakko 

• 25 § sopijapuolten keskinaista vastuun sisältöä kos-
kevat rajoitukset 

• 29 § vastuu takuuaikana (takuuajan pituus) 

• 36 § urakoitsijan vakuudet tilaajalle 
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• 40 § urakkahinnan maksaminen (ellei sopimukses-
sa ole maksuerätaulukkoa...) 

• 41 § viivästyskorko 

• 48 § indeksin vaikutus 

• 49 § hinnat ja palkat ja valtiovallan lainsäädännön 
vaikutus urakkahintaan 

91 § riitaisuuksien ratkaiseminen (Käräjäoikeus) 

Pykälät, jotka alkavat sanoin ". . . ellei (mikäli) kaupalli-
sissa asiakirjoissa ei ole toisin sanottu... ", ovat sellai-
senaan päteviä, ellei §:ää kumoavaa tekstiä ole kirjat-
tu urakan kaupallisiin asiakirjoihin. Urakan teknisessä 
asiakirjassa esim. työselityksessä ilmoitettu kaupalli-
nen ehto ei siis ole pätevä. 

Muihin kaupallisiin asiakirjoihin, mutta ei välttämät-
tä sopimukseen, kirjaamista edellyttäviä §:ä ovat: 

• 2 § sivuvelvollisuudet 

• 3 § työmaapalvelut (kaikissa kolmessa momentis-
sa) 

• 4 § työmaan johtovelvollisuudet 

• 7 § yhteistoiminnasta vastaaminen (muut työt ilmoi-
tettava kaupallisissa asiakirjoissa) 

• 8 § myötävaikutusvelvollisuus sekä tilaajan että ra-
kennuttajan osalta (eri luettelot) 

• 10 § urakoitsijan laadunvarmistus (noudattaa asia-
kirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta) 

• 14 § vaihtoehtoiset velvollisuudet (ellei muissa 
sopimusasiakirjoissa ole toisin sanottu...) 

• 15 § hyvän rakentamistavan noudattaminen (ellei 
asiakirjoissa ole mainintaa määrän laadun tai suon-
tustavan osalta...) 

• 24 § vastuu alaisista asiantuntijoiden ja käyttämiensä 
muiden osapuolten töistä 

• 28 § tuotevastuu (sopimusasiakirjoissa edellytetyllä 
tavalla...) 

• 36 § vakuuden voimassaolo (oletus kolme kuukautta 
yli) 

• 38 rakennuskohteenvakuuttaminen 

• 47 § omakustannushinnan määräytyminen 

• 53 § irrotettavat ainekset (urakoitsijalle) 

6.2.3 Vaihtoehtoisten tarjousten 
huomioiminen 
Kun sopimus tehdään vaihtoehtoiseen tarjoukseen 
perustuen, tulee sopimuksessa mainita että urakoitsija 
teettää kustannuksellaan myös lopullisen suunnitelman 

sekä mandollisesti tarvittavat lisätutkimukset. Suunni-
telmille tulee saada tilaajan hyväksyntä. Urakoitsijan 
omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja 
työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi 
tarkastanutja hyväksynyt suunnitelmat. Vaihtoehtoisen 
tarjouksen on aina oltava kokonaishintaperusteinen ja 
siitä on erikseen mainittava urakkasopimuksessa. Vaih-
toehtoisen tarjouksen kokonaishintaperusteisuudesta 
on syytä muistuttaa jo tarjouspyyntökirjeessä. 

Tässä tapauksessa liitetään sopimukseen ainoastaan 
urakoitsijan laatima alustava suunnitelma/vaihtoehto-
suunnitelma niiltä osin kun sopimus perustuu siihen. 
Perussopimukseen kuuluvia asiakirjoja ei näiltä osin 
liitetä sopimukseen. Urakan aikana tilaajan hyväksy-
mät suunnitelma-asiakirjat tulevat työmaakokouksessa 
urakkasopimusasiakirjoiksi. 

Jos urakoitsijan tarjous perustuu muutettuun suunni-
telmaan, harkitaan kussakin tapauksessa erikseen, 
mitkä perussuunnitelman osat otetaan 
sopimusasiakirjoiksi. Kts. kohta 5.3.9 

6.2.4 Sopimusasiakirjojen keskinäinen 
pätevyysjä rjestys 
Sopijapuoli, joka huomaa sopimusasiakirjoissa mää- 
räyksiä, jotka ovat keskenään ristiriitaisia, on velvolli- 
nen viipymättä ilmoittamaan tästä toiselle sopijapuolelle. 

YSE 13 § 8 

6.3 URAKKASOPIMUKSEN 
ALLEKIRJOITUS 

Urakkasopimus tulee laatia kirjallisesti. 

Urakkasopimusten allekirjoittajilla täytyy olla 
allekirjoitusoikeus. Tiehallinnon allekirjoitusoikeus mää-
rätään työjärjestyksessä. 

Urakoitsijan edustajan nimenkirjoitusoikeudesta on 
varmistuttava esim. kaupparekisteriotteesta. 

Työyhteenliittymän perustamissopimus tulee vaatia 
nähtäväksi viimeistään allekirjoitustilaisuudessa. 
Työyhteenliittymän kaikkien osakkaiden (yksityinen tai 
yhteisö) tulee allekirjoittaa sopimus. 

U rakkasopimuksen solmimisesta ilmoitetaan kaikille 
tarjouskilpailuun osallistuneille vielä erillisellä kirjeellä. 
(SopimuksenSolmimisllmoitus.doc). 
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6.4 ESTEETTÖMYYS 
Tarjouksen, hankintaa koskevan sopimuksen tai sen 
tulkintaa koskevan asian käsittelyyn tai tavaran tai pal-
velun tarkastamiseen osallistuvan henkilön tulee olla 
esteetän. 

AsErus VALTION HANKINNOISTA 

14 § 

Virkamies on esteellinen: 

• jos hän tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen 

• jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyö-
tyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen 

• jos hän tai hänen lähisukulaisensa avustaa tai edus-
taa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 

• jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asi-
aan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen 
tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 
erityistä hyötyä tai vahinkoa 

SopirnuksenSolnimisIlmoiIus. doc 

Tl.I.Itoe 	 ILMOITUS 
OEHALLII400 

29.9.1999 

(Oooftetaan kEre tä 	ekIpeMuon onatäetunelle) 

)nfteIledol. }oifla henitittIak9pal eaadaan yksilitityä) 

LMOITUS XXXX' NIMISEN URAKKASOPIMIJXSEN SOIMISESTA 

XXX tiepiit ilmoittaa, että yllä  meloitaOsa utakkakllpailusta on urakka- 
5 sama eolnitttu XXXO kanssa. 

Urskkatmjouksanne ei anU ehto lltä. 

(tetitäolä) 	 (nimen eetu) 
)yI,eikkä) 

TIEDOKSI 

(veknlstel(a) 

aauCon, 

jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin 
rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitus-
johtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaises-
sa yhteisössä, säätiössä, julkisoikeudellisessa lai-
toksessa tai liikelaitoksessa, joka on asianosainen 
tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa 

• jos hän kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan 
tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys 
on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen 
ohjaukseen ja valvontaan 

• jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta 
erityisestä syystä vaarantuu 

Lähisukulaisella tarkoitetaan 1 momentissa virkamie-
hen lapsia, vanhempia, isovanhempia ja sisaruksia 
sekä näiden puolisoaja lapsia. Lähisukulaiseen rinnas-
tetaan virkamiehen puohso ja virkamiehen kanssa 
avioliitonomaisissa oloissa elävä henkilö, heidän lap-
sensa, vanhempansa, isovanhempansa ja 
sisaruksensa, näiden puoliso ja lapset sekä virkamie-
hen kihlattu. Lähisukulaisena pidetään myös vastaa-
vaa puolisukulaista. 

Esteellisyysperusteita sovelletaan sellaiseenkin henki-
löön, joka muuten kuin virkamiehenä käsittelee asioita 
viranomaisessa. 

HALLINTOMENETTELYLAKI 10 § 

Esteellisenä ei saa käsitellä asiaa eikä olla läsnä sitä 
käsiteltäessä, paitsi milloin esteellisyys asian laadun 
vuoksi ei voi vaikuttaa ratkaisuun tai asian käsittelyä ei 
voida lykätä. 

Esteellisyyden johdosta viranomaisessa on viipymättä 
ryhdyttävä asian käsittelemiseksi tarvittaviin toimiin. 

HALLINTOMENETTELYLAKI 11 § 
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7. URAKAN VALVONTA 

7.1 VALVONNAN LUONNE 

Urakan valvonnalla tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, joifia 
tilaaja varmistaa hankkeen suunnitelmien mukaisen, 
sopimusasiakirjoissa tarkemmin määritellyn toteutuk-
sen. 

Tiehallinnon urakan laadunvarmistuksen muotona on 
yleensä LVR-menetelmä. LVR-menetelmässä urakoit-
sija vastaa rakenteiden laadunvarmistuksesta ja kel-
poisuuden osoittamisesta tilaajalle laatimansa laatu- 
suunnitelman mukaisesti. 

Tilaajan suorittama valvonta kohdistuu pääosin 
urakoitsijan laatujärjestelmän ja laatusuunnitelman toi-
mivuuden seurantaan. Laatujärjestelmää ja laatu- 
suunnitelmaa koskevat vaatimukset on esitetty 
Sopimuskohtaisten urakkaehtojen kohdassa 7. 

U rakoiden valvonnan periaatteet, käyttäytymisohjeet ja 
valvojan tehtävät on määritelty Rakennusurakan ylei-
sissä sopimusehdoissa YSE 1998 (RT16-10660), Maa- 
ja vesirakennustyön työmaavalvojan tehtäväluettelossa 
(RT 16-10466) ja urakka-asiakirjoissa. 

7.1.1. Valvonnan toteuttaminen 

Jos tilaajan edustaja tai valvoja havaitsee urakka- 
suorituksessa vakavan virheen, jota ei välittömästi kor-
jata ja jonka korjaamatta jättäminen aiheuttaisi huomat-
tavia lisäkustannuksia, vaaraa tai vahinkoa 

• merkintä työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouksen 
päytäkirjaan 

• jos urakoitsija pitää huomautuksen sisältämää vaa-
timusta sopimuksen vastaisena tai 
epätarkoituksenmukaisena, hänen on mandollisim-
man pian kirjallisesti esitettävä vaatimuksensa tai 
vastahuomautuksensa tilaajalle 

• mikäli osoittautuu, että valvoja on siinä määrin 
epäpätevä tai sopimaton, että rakennustyön toteut-
taminen siitä kärsii, urakoitsijan tulee kirjallisesti il-
moittaa tästä tilaajalle. 

YSE615,6 

lilaajan taholta tapahtuva valvonta ei rajoita eikä vä-
hennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta. Ti-
laajan tulee kuitenkin huomauttaa urakoitsijaa urakka- 
suorituksen vakavasta virheestä, joka on niin ilmeinen, 
että tilaajan olisi se tullut kohtuuden mukaan havaita. 
"Kohtuus" riippuu toteutusmuodosta ja urakan laadun-
varmistusmenetelmästä. 

Tiehallinnon käyttämä LVR-menetelmä, joka on kuvat-
tu sopimusasiakirjoissa, lisää perinteiseen valvontaan 
verrattuna urakoitsijan laadunvalvontaan liittyvää vas-
tuuta. LVR-menetelmää käytettäessä urakoitsija vas-
taa rakenteiden laadunvarmistuksesta ja kelpoisuuden 
osoittamisesta. 

7.2 VALVONNAN ORGANISOINTI 

Tiehallinnon teettämissä urakoissa urakan valvontaa 
suorittaa pääosin (organisaatiosta riippuen) tilaajan 
edustaja. Tilaajan edustaja laatu useimmiten myös urak-
ka-asiakirjat. Mikäli valvontaan käytetään ulkopuolista 
ostettua palvelua, on heidän perehtymisensä hankkeen 
suunnitelma-aineistoon ja sen perusteella laadittuihin 
urakka-asiakirjoihin ensiarvoisen tärkeää. 

Tilaajan edustaja ja mandolliset valvojat nimetään ura-
kan sopimuskatselmuksessa. 

Tilaaja voi käyttää urakan valvonnassa suunnittelijaa 
teknisenä asiantuntijana. Tilaaja voi käyttää myös ul-
kopuolista valvojia. Tällaisten valvojien oikeudet on il-
moitettava urakoitsijalle urakka-asiakirjoissa. 

Suun osa valvontatehtävistä voidaan teettää muilla kuin 
tilaajan omalla henkilöstöDä. Tiehallinnon teettämissä 
urakoissa näitä toimenpiteitä, niiden dokumentointiaja 
tulosten raportointia tilaajalle, on siirretty urakoitsijan 
tehtäväksi. Niiden tekemisen varmistaminen, urakan 
valmistelu ja urakka-ajan jälkeiset tehtävät kuuluvat ti-
laajan edustajan tehtäväksi. 

Siirrettäessä valvontatehtäviä urakoitsijalle on huoleh-
dittava siitä, ettei tilaajan etu vaarannu. 

SOPIWSKOHTAISET URAKKA- 
EHDOT 2.1.1 

Tilaajan edustajalla on yleensä samanaikaisesti käyn-
nissä useita hankkeita, joten aina hän ei voi hoitaa koko 
urakan seurantaa yksin. Sopimuskatselmuksessa tilaa-
ja nimeää henkilön, joka edustaa tilaajaa laatuasioissa. 
Hänen tehtävät, toimivaltuusja vastuu on sovittava täs-
mällisesti. Tällaisella henkilöllä voi olla usean eri hank-
keen laatuasioiden seuranta. Tarvittaessa urakan eri 
työvaiheita seuraa eri henkilö. 

Tilaajan valvonta voidaan organisoida esimerkiksi kol-
mella eri tavalla. 

7.2.1 Tilaajan oma valvonta 

Pienissä ja helpoissa hankkeissa tilaaja voi hoitaa 
valvonnan itse. 
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7.2.2 Tilaajan paikallinen edustaja(t) 
Suurissa tai enkoisosaamista vaativissa hankkeissa on 
hyvä olla paikallista valvontaa ja laadunvarmennusta 
työmaalla suorittavia henkilöitä. Asian tärkeys koros-
tuu, jos urakan aikataulu mandollistaa töiden aloittami-
sen koko linjalla samanaikaisesti. Paikallinen edustaja 
tulee kyseeseen lähinnä suurissa urakoissa ja hän on 
yleensä tiehallinnon palveluksessa oleva henkilö. 

7.2.3 Valvontakonsultit 
Tilaaja 	voi 	myös 	ostaa 	paikallisen 
laadunvarmennuspalvelun ulkopuoliselta konsultilta. 

Konsultti voivat tehdä pelkästään laadunvalvonta-
mittauksia tai hoitaa koko laadunvarmennuksen ja val-
vonnan. 

Kun valvontapalvelu ostetaan ulkopuoliselta konsultilta, 
on tehtävä aina sopimus, jossa on selkeästi määritel-
tävä tehtävät, vallatja vastuut sekä raportointi tilaajal-
le. 

Valvontakonsultti laatu valvontasuunnitelman, jossa 
selostetaan valvontamenetelmät ym. valvontaan ja 
laadunvalvontaan liittyvät seikat. Tilaaja varmistaa että 
valvontasuunnitelmaa noudatetaan. 

7.3 VALVONNAN TEHTÄVÄT 

Tilaajan edustajan ja valvojan tehtäväkentän ratkaisee 
kunkin piirin teettämisyksikön koko ja tilaajan edustaji-
en tehtäväkenttä. Tilaajan edustajien työhön saattaa 
sisältyä hankkeen tiesuunnittelun ja rakennus- 
suunnittelun sekä hankkeen rakennusurakan valvon-
ta. 

Toinen tehtäviin vaikuttava tekijä on urakkamuoto. 
Kokonaisvastuu-, kokonais-, projektinjohto- tai 
yksikköhintaurakka ovat valvonnan osalta erilaisia ko-
konaisuuksia. 

Urakan aikana valvontatehtäviä ovat urakan yleis- 
valvonta, ajallinen valvonta, laadunvalvonta, työmaan 
turvallisuuden valvonta ja taloudellinen valvonta. 

7.3.1 Yleisvalvonta 
Urakan yleisvalvonnalla varmistetaan, että työn oikeal-
le tekemiselle ovat tarvittavat edellytykset olemassa. 
Siihen kuuluu: 

• varmistua työhön tarvittavien lupien olemassaolosta 

• urakoitsijan tekemien suunnitelmien tarkastaminen 
tai tarkastuttaminen 

työn ympäristövaikutusten seuraaminen 

kolmansien henkilöiden oikeuksien valvonta 

tilaajan myötävaikutusvelvollisuudesta huolehtiminen 

YSE8 
1LJ TEHTÄVA 

LUET1EI.O 1 § 

7.3.1.1 Tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden 
taiminlyönti 

Jos tilaaja aiheuttaa menettelyllään työn viivästymisen, 
esim. laiminlyömällä täyttää ajoissa sopimuksen mu-
kaisesti myötävaikutusvelvollisuutensa, ja jos urakoit-
sija näyttää huomauttaneensa asiasta riittävän ajoissa 
tilaajalle, urakoitsijalla on oikeus saada kohtuullinen 
pidennys urakka-aikaan. Urakka-ajan pidennystä 
ratkaistaessa on otettava huomioon myös mandolliset 
kustannusvaikutukset. 

Urakoitsijalla on tällöin oikeus urakka-ajan 
pidennykseen, kun urakoitsija tekee viipymättä huo-
mautuksen tilaajalle ja täyttää omat velvollisuutensa 
siinä laajuudessa kuin se kulloinkin on mandollista. 
Sama oikeus on urakoitsijalla myös, milloin muu 
tilaajaan sopimussuhteessa oleva urakoitsija tai 
tavarantoimittaja aiheuttaa viivästyttävän häinön. 

YSE192 

Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus. 

• ellei tilaaja täytä sopimuksen mukaisesti 
maksuvelvollisuuttaan tai urakan suorittamiseen 
olennaisesti vaikuttavaa muuta velvollisuuttaan taikka 
jos tilaaja toimenpiteillään estää urakkasuorituksen 
täyttämisen 

• ennen sopimuksen purkamista urakoitsan tulee kir-
jallisesti huomauttaa tilaajaa ja ilmoittaa urakka- 
sopimuksen purkamisen uhasta 

• urakoitsijan tulee ilmoittaa asiasta kirjallisesti tilaa-
jalle ennen töiden keskeyttämistä. 

YSE84 1,3 

7.3.1.2 Huomautuksentekovelvollisuuden täyttämi-
sen vaikutus vastuuseen 

Kun urakoitsija havaitsee rakennussuorituksessa käy-
tettäväksi määrätyissä rakennustavaroissa, rakennus- 
osissa tai tilaajan antamissa määräyksissä 
virheellisyyksiä, jotka saattavat vaarantaa rakennustyön 
sopimuksen mukaisen täyttämisen, hänen on tehtävä 
tästä viipymättä todistettavasti ilmoitus tilaajalle. Jos 
tilaaja tästä huolimatta vaatii sopimusmääräyksiä 
noudatettavaksi, urakoitsija tehdessään työn sopimuk-
sen mukaisesti vapautuu vastuusta niihin seikkoihin 
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nähden, joista hän on sanotulla tavalla tehnyt huomau-
tuksen. 

YSE 33 § 1 

7.3.2 Ajallinen valvonta 
Urakan ajalliseen valvontaan kuuluu tiehallinnon 
urakoissa: 

urakoitsijan tekemien aikataulujen tarkastus 

työmaatilanteen seuraaminen 

Urakan ajallinen seuranta ja laskutuksen seuranta voi-
daan velvoittaa urakoitsijan tehtäväksi. Näiden raport-
tien seuraaminen ja niiden vaikutusten arviointi ovat 
tilaajan edustajan tehtäviä. 

MVR•VALVOJAN TEHTÄVÄ- 
LUETTELO 2 § 

7.3.2.1 Menettelytapamääräyksiä 

Kun työmaalla syntyy töiden pysähtymisen tai 
viivästymisen uhka, urakoitsijan on viipymättä ilmoi-
tettava tästä tilaajalle. 

Mikäli työt pysähtyvät tai ilmaantuu muu sellainen 
syy, jonka johdosta urakoitsija katsoo, että hänellä 
on oikeus saada urakka-aikaan pidennystä tai kus-
tannusten korvausta, urakoitsijan tulee välittömästi 
ilmoittaa tästä tilaajalle kirjallisesti, uhalla että hän 
muussa tapauksessa menettää oikeutensa näihin. 

pistokokeiden tekeminen tai teettäminen 

Tilaajan edustajan tehtävänä on huolehtia, että urakoit-
sija tekee laatimissaan laatusuunnitelmissa yksilöidyt 
laadunvalvontamittaukset ja raportoi niistä tilaajalle. 
Raportointi tapahtuu mm. työmaapäiväkirjassa ja 
työmaakokouksissa. 

Urakoitsija pitää yllä laadunvalvontatilastoa, jossa säi-
lytetään urakan keston ajan laadunvalvonnan mittaus- 
tulokset ja dokumentit, mm. poikkeamaraportit. Tilaa-
jan edustaja voi koska tahansa tutustua dokumentteihin. 
Tilaajan edustajan tulee myös huolehtia, että urakoitsi-
ja tekee urakka-asiakirjoissa edellytetyt kuukausiraportit 
ja toimittaa ne tilaajalle. 

7.3.3.1 Tilaajan pistokokeet 

Urakoitsija velvoitetaan urakka-asiakirjoissa ilmoitta-
maan tilaajalle mandollisista erikoisvalvontamittauksista 
(esim. PDA-mittaus) hyvissä ajoin ennen niiden 
suorittamisajankohtaa. Tilaaja voi osallistua näihin mit-
tauksiin siitä urakoitsijalle etukäteen ilmoittamatta. 

Tilaaja voi teettää urakassa ns. rinnakkaistutkimuksia, 
joissa todetaan puolueettoman tahon toimesta esim. 
rakenteen kelpoisuus. Rinnakkaistutkimusten kustan-
nukset maksaa urakoitsija, jos työntulos ei ole sopi-
muksen mukainen. Muussa tapauksessa niistä vastaa 
tilaaja. ________________- 

YSE 11 § 

Tilaajan edustaja voi tarvittaessa varmistua laatu- 
mittausten oikeellisuudesta pistokokein. 

7.3.3 Laadunvalvonta 

YSE 23 § 1 
Tilaaja tekee tai teettää pistokoemittauksia myös tilaa-
jan valvonnan uskottavuuden takia. Urakoitsijalla tulee 
olla tiedossa mandollisuus, että tilaaja saattaa tehdä 
pistokokeita. 

Tilaajan laadunvalvonta kohdistuu urakoitsijan toimin-
nan laadun ja työn laadun valvontaan. 

Urakan alkuvaiheessa keskitytään urakoitsijan tekemi-
en laatusuunnitelmien ja työsuunnitelmien tarkastami-
seen ja sen varmistamiseen että urakoitsija tekee ne. 
Kun urakan aikana rakenteet alkavat valmistua, seu-
rataan urakoitsijan laatumittausten etenemistä ja teh-
dään mandollisia pistokokeita. 

Urakan laadunvalvontaan kuuluu: 

• laatusuunnitelman ja sen liitteiden tarkastaminen 
(laatusuunnitelmantarkastus. doc) esimerkiksi 
sopimuskatselmuksen yhteydessä 

• urakoitsijan 	tekemien 	rakenneosa- 	ja 
työvaihekohtaisten laatusuunnitelmien tason seuran-
ta 

• urakoitsijan laatumittausten etenemisen seuranta 

• vastaanottaa urakoitsijan poikkeamaraportteja 

Pistokokeet jaetaan kohteen perusteella kolmeen ryh-
mään: 

• rakenteeseen; 

• laatumittauksiin; 

• laatujärjestelmän ja —suunnitelman toimivuuteen 
kohdistuvat pistokokeet 

Pistokoeluontoisia tarkastusmittauksia voi tehdä mm. 
seuraavissa tilanteissa: 

• ennalta suunniteltuun kriittisen työvaiheen onnistu-
misen arvioimiseksi 

• työn aikana tilaajan edustaja on havainnut virheen 
tai laadunalituksen jossakin työvaiheessa, mutta ura-
koitsija ei ole raportoinut poikkeamaa 

• piiloon jäävän rakenteen laadun varmistamiseksi, 
varsinkin mikäli on todennäköistä ettei laatuvaatimus 
täyty 
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rakenteen jälkimittaus (esim. maatutkalla) 

Em. menettelyä voidaan soveltaa myös mandollisissa 
maärämittauksissa, jotka koskevat tilaajaa sitoviksi 
ilmoitettuja lähtötietoja (SKU 2.5). 

YSE9-11 
MVR•VALVOJAN TEHTÄvÄ-
LUETTELO 3 § 

7.3.3.2 Urakoitsijan laadunvalvonta 

Urakoitsija vastaa laadunvalvonnasta ja raportoinnista. 

U rakoitsijan on ilmoitettava tilaajan edustajalle 
havaitsemistaan virheistä urakkasuorituksessaan ja 
toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. 

YSE 11 § 2 

Urakoitsija 	raportoi 	em. 	perusteella 
poikkeamaraporteilla sekä oman toimintansa poikkea-
mat (toiminnallinen laatupoikkeama) että laatuun (tek-
nisen laadun poikkeama) ja suunnitelmiin liittyvät poik-
keamat. 

73.3.3 Urakan laaturaportti 

Urakoitsijan laaturaportin sisällön minimivaatimukset on 
kerrottu SKU:n kohdassa 10.3. Urakoitsija tarkentaa 
laaturaportin sisällön laatusuunnitelmassaan. 

Urakoitsija kokoaa laatuaineiston laaturaportiksi tilaa-
jalle luovutettavaksi vastaanottotarkastuksessa. 

7.3.4 Työmaan turvallisuuden valvonta 
Työmaan turvallisuuden valvontaan kuuluu: 
• urakan turvallisuusasiakirjan täydentämisen ja nou-

dattamisen valvonta 
• työnaikaisten liikenteenohjaussuunnitelmien tarkas-

tammen tai tarkastuttaminen 
• työnaikaisen liikenteenohjauksen seuraaminen ja 

tarkastaminen 
• urakoitsijan työturvallisuuden varmistamistoimen-

piteiden seuranta 
MVRVALVOJAN TEHTÄvÄ-
LUETTELO 4 § 

7.3.5 Taloudellinen valvonta 
Urakan taloudelliseen valvontaan kuuluu: 

maksuerätaulukon hyväksyminen 

• laskujen tarkastaminen 

• lisä- ja muutostöiden sopiminen 

• urakan määrämuutosten seuranta 

• arvonmuutosten ja sopimussakkojen määrittäminen 

vakuuksien ja vakuutusten valvominen 

• työmaakokouksien järjestäminen 

• kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 

• urakkaa koskevien tietojen päivittäminen Hankinto-
jen hallintajärjestelmään 

Valvojan on ennen laskuun tehtävää vastaanotto- 
merkintää tarkistettava, että laskun maksamisen edel-
lytykset on täytetty: 

rakennusaikainen vakuus ja vaaditut vakuutukset 
ovat voimassa 

• maksu perustuu maksuerätaulukon mukaisiin 
suoritteisiin, eli työ on edennyt aikataulun mukaisesti 

• maksuerän suuruus on urakkasopimuksen suurui-
nen 

Maksuja suoritettaessa on huolehdittava siitä, että 
urakoitsijan saatavia on maksamatta riittävästi 
vastaanottotarkastukseen saakka tilaajan omien saa-
tavien turvaamiseksi. Tällaisia ovat: 

• kolmansille henkilöille mandollisesti tulevat korvauk-
set 

• sopimussakot 

• arvonvähennykset 

Pidätykset on maksettava, kun urakoitsija esittää 
tositteen maksujen suorittamisesta. 

Vvvo TEHTÄvÄ-

LUETTELO 5 § 

7.3.5.1 Urakkahinnan muuttuminen 

Urakkahinta muuttuu pääasiassa, kun: 

• urakan laajuutta muutetaan lisäsopimuksella 

• määräluettelossa likimääräisenä ilmoitetut määrät 
lopullisessa mittauksessa muuttuvat 

• kun indeksi tai muu kustannustaso muuttuu urakan 
ollessa sidottu niihin 

• kun tehdyn työn laadusta aiheutuu arvonmuutoksia 

• kun hinnoitellun määräluettelon mukaista yksikkö- 
hintaa muutetaan 

Urakkahinnasta muodostuu urakoitsijan lopullinen saa-
tava eli urakkasumma, jossa em. muutostekijät on otet-
tu huomioon. 
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7.4 YHTEYDENPITO 

Tilaajan ja urakoitsijan välinen yhteydenpito noudattaa 
määrättyjä muotoja. Nämä muodot ovat osittain asia-
kirjojen määräämiä ja osittain käytännössä syntyneitä. 
Mitä muotoa kussakin tapauksessa käytetään, riippuu 
usein asian kiireefiisyydestä ja valtuuksista. 

Erilaisia yhteydenpitomuotoja ovat: 

7.4.1 Keskustelut 
Keskustelut ovat jokapäiväinen yhteydenpidon muoto. 
Niillä voidaan luoda pohjaa esim. työmaakokoukissa 
käsiteltäville asioille. 

7.4.2 Työryhmät 
Joidenkin asioiden perusteellista selvittämistä varten 
voidaan asettaa työryhmä tilaajan ja urakoitsijan edus-
tajista. Työryhmä voi tehdä ehdotuksen asian ratkaise-
miseksi. 

7.4.3 Neuvottelut 
Neuvottelut selvittävät asioita myöhemmin tehtäviä rat-
kaisuja varten. Tuloksena syntyy muistio tai työmaa-
päiväkirjamerkintä 

7.4.4 Työmaapäiväkirja 
Urakoitsija pitää ja kirjaa työmaan tapahtumat työmaa-
päiväkirjaan. Työmaapäiväkirjamerkinnöillä voidaan 
saattaa toisen osapuolen tietoon muistutuksia ja huo-
mautuksia. Toinen osapuoli kuittaa nimikirjoituksellaan 
vastaanottaneensa tiedot. (Ei olevansa samaa mieltä 
asiasta. Eriävä mielipide tulee kirjata työmaapäivä-
kirjaan.) 

YSE75 

Tilaajan edustaja varmistaa nimikirjoituksellaan aina-
kin ne sivut, joilla on merkitystä urakan sisältöön vai-
kuttavissa asioissa. 

Tilaajan edustajan omat muistiinpanotja esim. valoku-
vat työmaatilanteesta ovat joskus arvokkaita. Niiden 
avulla voidaan jälkikäteen palauttaa mieleen asioita ja 
niiden en vaiheita. 

Työmaapäiväkirjaan tehdyt urakan kannalta olennaiset 
kirjaukset käsitellään työmaakokouksessa, jonka pöy-
täkirjaan asiat kirjataan. 

7.4.5 Katselmukset 
Katselmus pidetään työmaan tilanteen tai siihen liitty-
vän seikan toteamiseksi. Katselmusta voi pyytää kum-
pikin osapuoli. Yleensä pyytäjänä on se osapuoli joka 
katsoo etunsa sitä vaativan. 

YSE65,76 

Katselmuksen tarkoituksena on kirjata tilanne työmaal-
la, eikä katselmuksissa yleensä ole tarvetta tehdä asi-
aa koskevia päätöksiä. 

Katselmuksia tulee pitää seuraavissa tapauksissa: 

7.4.5.1 Poikkeavat olosuhteet 

Mikäli todelliset olosuhteet poikkeavat sopimus- 
asiakirjoissa ilmoitetuista tiedoista ja tutkimustuloksista 

• katselmuksen pyytäm inen kirjallisesti 

• pyrittävä määrittelemään seikan vaikutus urakka- 
hintaan ja suoritusaikaan 

• muutoin oikeus vaatimusten tekemiseen on mene-
tetty. 

YSE 16 § 

7.4.5.2 Suunnitelmakatselmus 

Suunnitelmien sisältöön tai toimittamiseen liittyvän sei-
kan taikka töiden aloittamiseen liittyvän suunnitelma- 
valmiuden toteaminen ennen töiden aloittamista. 

YSE 64 § 

7.4.5.3 Urakkasuoritukseen liittyvät katselmukset 

Jonkin rakennussuoritukseen liittyvän seikan tai olo- 
suhteen toteaminen rakennusaikana tai sen jälkeen. 

YSE651 

7.4.5.4 Työmaan haltuunotto sekä tavaran ja väli-
neiden käytön korvaaminen 

Tilaajan purettua sopimuksen työmaalla on toimitetta-
va katselmus 

• katselmuksessa todetaan työn valmiusvaihe ja laa-
ditaan mandollisuuksien mukaan luettelo työmaalla 
olevista rakennustavaroista ja niiden omistajista. 

YSE 82 § 2 
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7.4.5.5 Urakoitsijan suorittaman purkamisen tai 
keskeyttämisen vaikutus 

Urakoitsijan purettua sopimuksen on rakennus- 
työmaalla toimitettava katselmus 

• todetaan työn valmiusvaiheja määrätään sen osuus 
urakkasopimuksen käsittämästä työstä. 

YSE 86 § 1 

7.4.6 Työmaakokoukset 
Työmaakokoukset ovat tavanomaisin yhteydenpitotapa. 
Työmaakokouksesta on oma pöytäkirjapohjansa 
(työmaakokous. doc) josta löytyy työmaakokouksen 
asialista. 

Puheenjohtajana työmaakokouksissa toimii tilaajan 
edustaja ja sihteerinä erikseen sovittava henkilö. 

YSE 66 § 1 

7.4.7 Kirjeenvaihto 
Kirjeenvaihto on voimakkain yhteydenpidon muoto. Kir-
jeenvaihtoa käsitellaän myös kohdassa 7.5 Tilaajan 
reklamointi. 

7.5 TILAAJAN REKLAMOINTI JA 
SAN KTIOT 

7.5.1 Yleistä 
Tilaajan tulee esittää urakoitsijalle suullinen tai kirjalli-
nen huomautus eli rekiamaatio, jos urakoitsija ei toimi 
urakassa urakka-asiakirjojen tai hyväksytyn laatu- 
suunnitelmansa mukaisesti tai jos työn tai sen osan 
tulos ei vastaa urakka-asiakirjoissa asetettuja vaatimuk-
sia. 

Tilaajan on reklamoitava kohtuullisessa ajassa myös 
tilanteissa, jolloin tilaaja ei voi hyväksyä urakoitsijan 
tekemää esim. lisätyötä koskevaa esitystä tai vaatimus-
ta. Vastaamatta jättäminen saatetaan tulkita vaatimus-
ten hyväksymiseksi. 

7.5.2 Suullinen huomautus 
Suullinen huomautus voidaan esittää silloin kun puute 
toiminnassa tai työn laadussa on lievä ja helposti kor-
jattavissa. Jos urakoitsija korjaa todetun puutteen vä-
littömästi eikä vastaavia puutteita myöhemmin tule esil-
le, huomautusta ei tarvitse vahvistaa kirjallisesti. Suul-
linen huomautus tehdään yleensä työmaalla tehdyn 
pistokoeluonteisen tarkastuskäynnin yhteydessä ja se 

kohdistetaan myös aliurakoitsijan töistä suoraan 
pääurakoitsijalle tai ainakin informoidaan 
pääurakoitsijaa todetusta puutteesta. 

7.5.3 Työmaapäiväkirjamerkintä 
Merkintä työmaapäiväkirjaan tehdään silloin kun 
urakoitsijan toiminnassa tai työn laadussa todetaan 
selviä puutteita, joiden poistaminen edellyttää 
urakoitsijalta suunnitelmallisia toimenpiteitä ja loppu-
tuloksen dokumentointia. 

YSE 75 § 3 

Myös suulliset huomautukset voivat johtaa 
päiväkirjamerkintään, ellei niissä todettuja asioita ole 
tilaajan huomautuksesta huolimatta korjattu tai puut-
teet toistuvat. Urakoitsijalla on oikeus esittää työmaa- 
pöytäkirjaan kirjallisesti myös oma näkemyksensä asi-
asta. 

7.5.4 Työmaakokousmaininta 
Usein tilaaja ottaa työmaapäiväkirjaan merkityt asiat 
esille työmaakokouksessa. Näin menetellään erityisesti 
silloin kun asioista on selviä erimielisyyksiä, todetut 
puutteet saattavat jäädä pysyviksi rakenteisiin tai niillä 
on vaikutuksia hankkeen kustannuksiin tai aikatauluun. 
Myös työmaakokouksessa urakoitsija esittää yleensä 
oman näkemyksensä asioista. 

YSE 66 § 2 

7.5.5 Kirjallinen huomautus 
Vakavat puutteet urakoitsijan laatujärjestelmän toimi-
vuudessa, laatusuunnitelman noudattamisessa tai työn 
laadussa johtavat tilaajan kirjalliseen huomautukseen 
eli reklamaatioon. Se osoitetaan suoraan yrityksen joh-
dolle ja siihen pyydetään määräajassa kirjallinen vas-
taus. Siinä urakoitsijaa pyydetään vastaamaan seuraa-
viin kysymyksiin: 

miten puute on syntynyt 

• miten urakoitsija korjaa puutteen 

• miten puutteen tai virheen toistuminen voidaan eh-
käistä korjaavilla toimenpiteillä 

• miten korjaavien toimenpiteiden tehokkuutta seura-
taan. 

Urakoitsijan toiminnan vakavia puutteita, jotka aina joh-
tavat kirjalliseen huomautukseen ovat esimerkiksi: 

• urakoitsija poikkeaa toiminnassaan huomattavasti 
laatujärjestelmässään tai työtä koskevassa 
laatusuunnitelmassaan esitetyistä toimintatavoista 

urakoitsijan työtä koskevat teknilliset työsuunnitelmat 
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ja/tai laatusuunnitelmat ovat jatkuvasti myöhässä tai 
niissä on toistuvia puutteita 

• urakoitsijan työnaikainen laadunohjaus ei toimi; sa-
mat virheet toistuvat tai työssä havaitaan teknisesti 
tai työ-ja liikenneturvallisuuden kannalta vakavia vir-
heitä tai puutteita 

• urakoitsija käyttää aliurakoitsijoita, joiden laadun- 
varmistus ei ole Tielaitoksen edellyttämällä tasolla 
ellei pääurakoitsija itse hoida aliurakoitsijan työn- 
johtoa ja laadunvarmistusta 

• urakoitsija antaa laaturaporteissaan tahallisesti vir -
heellisiä tietoja tai salaa tietoja syntyneistä virheistä 
ja puutteista 

• urakoitsijan toiminnassa on muita vakavia puutteita, 
joita urakoitsa ei ole tilaajan huomautuksista huoli-
matta korjannut 

Lievemmätkin puutteet toistuessaan muuttuvat vaka-
viksi ja johtavat tilaajan kirjalliseen huomautukseen. 
Tilaaja lähettää siltoja, sekä päällystys-ja murskaustöitä 
koskevat rekiamaatiot tiedoksi tiehafiinnon keskushat-
linnon asianomaiselle yksikölle, jonka jälkeen asia kä-
sitellään Tielaitoksen laatutoimiku nnassa. Laatu- 
toimikunta voi edellä mainituissa täissä joko tehtyjen 
laatujärjestelmän seuranta-arviointien tai tilaajan anta-
man reklamaation perusteella antaa oman kirjallisen 
huomautuksensa. Reklamaatiot voivat vaikuttaa 
urakoitsijan luokitukseen tai pahimmassa tapaukses-
sa johtaa urakoitsijan poistamiseen hyväksyttyjen ura-
koitsijoiden luettelosta. 

7.5.6 Sopimuksen purku-uhasta 
ilmoittaminen 
Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kirjallisesti 
huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa urakkasopimuksen 
purkamisen uhasta. 

YSE782 

7.5.7 Muut sopimussakot 
Urakoiden sanktiot (kirjalliset muistutuksetja rahalliset 
rangaistukset) määritellään SKU:ssa kohdassa 5.5.3 
Muut sopimussakot 

YSE:n 27 §:n lisäksi sopimussakkoja määriteltäessä 
noudatetaan näitä SKU:n mukaisia sanktioperusteita. 

Sanktio tarkoittaa tässä yhteydessä seuraamusta 
urakoitsijan toiminnallisesta laatupoikkeamasta. Tekni-
set laatuvaatimusten alittumisesta johtuvat laatu- 
poikkeamat käsitellään SKU:n liitteenä olevien arvon-
vähennysperusteiden mukaisesti. 

Menettelytavat toiminnallisen laatupoikkeaman yhtey- 

dessä käyvät ilmi seuraavasta. 

7.5.7.1 Kirjallinen muistutus 

Kirjallinen muistutus on virallinen sanktio, joka kirjataan 
työmaapäiväkirjaan tai työmaakokouspöytäkirjaan ja 
käsitellään työmaakokouksessa. Kirjallisessa 
huomautuksessa on mainittava, onko kyseessä" va-
kava laiminlyönti" vai "muu laiminlyönti", jotta mandolli-
sen sakon suuruus voidaan määrittää oikein. 

Muistutukset jaetaan syntytapansa perusteella kahteen 
ryhmään: 

• urakoitsijan oman laadunvarmistuksen yhteydessä 
esiin tullut toiminnallinen laadunalitusja sen seurauk-
sena tuotetun poikkeamaraportin perusteella annettu 
muistutus 

• tilaajan pistokokein suorittaman laadunvalvonnan 
yhteydessä paljastuvan toiminnallisen laadun 
alittumisen perusteella annettu muistutus, josta ei ole 
tehty poikkeamaraporttia. 

7.5.7.2 Rahallinen rangaistus eli sakko. 

Yhden kirjallisen muistutuksen jälkeen seuraavat muis-
tutukset johtavat aina tilaajan määräämään 
kiinteäsummaiseen sakkoon lukuunottamatta vakavia 
laiminlyöntejä, jotka johtavat suoraan sakkoon ilman 
kirjallista muistutusta. 

Lisäksi tilaaja voi määrätä sakon ilman muistutuksia, 
kun on todennettu, ettei urakoitsijan 
laadunvarmistukseen liittyvän asiakirjan tiedot vastaa 
tosiasioita tai kun urakoitsijan laiminlyönti on vakava 
SKU:n kohdan 5.5 mukaan luokiteltuna. 

Sakko peritään seuraavasta laskusta. 

7.5.7.3 Urakoitsijan edustajan vaihto 

Urakoitsijan edustajan vaihtoon on tilaajalla on oikeus, 
mikäli urakkaan on kirjattu viisi yksittäistä muistutusta 
tai muuten perittyä sakkoa viimeisen 6 kk:n sisällä. 
Vaihto on tilaajan harkinnanvarainen oikeus. 

Mikäli tilaaja sitä vaatii, on urakoitsijan vaihdettava ura-
kasta vastaava henkilö - urakan vastaava mestari 
(vastuunalainen työnjohtaja). 

YSE584 

7.5.7.4 Sopimuksen purkaminen 

Sopimuksen purkaminen on äärimmäinen keino sel-
laisissa tilanteissa, joissa kaikki muut edellä olevat kei-
not on jo käytetty, eikä toiminta edelleenkään vastaa 
asiakirjojen mukaisia vaatimuksia. 

Katso myös kohta 7.5.6. 

YSE78 
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7.6 KULKULUPAKÄYTÄNTÖ 

Osassa hankkeista pääurakoitsija velvoitetaan kontrol-
loimaan työmaalla olevia aliurakoitsijoita ja heidän 
työntekijöitään. Urakoitsijalla tulee olla kulkulupaluettelo 
kaikista työmaalla työskentelevistä henkilöistä, ja näil-
lä henkilöillä tulee olla työnantajan yksilöivä kulkulupa-
kortti. Henkilökohtainen kulkulupa varmistaa, että työ-
maan johto tietää, ketkä työmaalla työskentelevät ja 
liikkuvat. Kulkulupa lisää ja tiivistää työmaan yhteistoi-
mintaa ja sen avulla voidaan myös helpottaa 
t-yösuojeluvastuiden hallintaa sekä rajoittaa aliurakoiden 
luvatonta ketjuttamista. Pääurakoitsija voidaan velvoit-
taa huolehtimaan ulkopuolisilta suljettujen aluiden esim. 
aitaamisesta ja siitä, ettei alueella luku asiattomia hen-
kilöitä. 

Tilaajan velvollisuutena on varmistaa että kulkulupa-
käytäntöä noudatetaan. Kulkulupakäytäntöä ei vaadita 
kaikissa hankkeissa. 

YSE 58 §, RTK:N OHJE 

kulkulupakoriin malli 

Logo 
KULKULUPA 	nro 
työmaan nimi 	 - 

urakan nimi 

urakoitsija urakoitsijan nimi 

nimi työntekijan nimi 

tehtävä työntekijän tehtävä 

myönnetty pvm myöntäjä 

7.7 LISÄ- JA MUUTOSTYÖT 

7.7.1 Yleistä 
Lisäsopimus solmitaan silloin, kun kokonais-
hintaperusteisessa työssä urakoitsijan sopimus- 
velvollisuus (työn suoritemäärä) lisääntyy. Lisä- 
sopimuksia ei tehdä yksikköhintaperusteisissa töissä, 
mikäli vain työkohteen määrät muuttuvat. Lisä- 
sopimukset voidaan jaotella kolmeen ryhmään: 

• lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
urakkasopimuksen hinnoitellun muutos-ja lisätöiden 
yksikköhintaluettelon yksikköhintojen mukaan 

• lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
erikseen sovitun hinnan mukaan. Sovittu hinta voi 
muodostua yksikköhintojen pohjalta, tai se voi olla 
kokonaishinta 

lisäsopimukset, joissa muutoksen hinta määritellään 
omakustannushintana. Tätä käytetään vain niissä 
tapauksissa, jolloin ei ole päästy muuhun ratkaisuun. 
Omakustannushintaa käytettäessä on sopimuksen 
yksityiskohdista sovittava etukäteen tarkasti ja yksi-
tyiskohtaisesti. 

YSE47 

Olosuhteiden muuttumisen aiheuttamat työt käsitellään 
kuten lisä- ja muutostyöt. 

7.7.2 Lisätyöt 
Lisätöistä, niiden määrästä ja hinnasta, on ennen nii-
den aloittamista sovittava aina kirjallisesti etukäteen. 

U Tielaltos 	 Usksopknus nro 
tiephrl 	 Pom: 

Tierdoo leettarnnen 

Urakan alat 	 Soplmusnumero: 
Usitsopmuksen nlrTd: 
Valo 	 Aiek1rj pvm 
irakoitsija: 

LivaHrutus ura&cka-alkaan: 
D Ei vaika*a makka.aikaen 	Kksitetititn vastaenoerkastiim0550 	 Myörmetitan haarkee 	tyEpHlvU 

Korvaus suoritetaan: 
Soalttor annan miiraan 	Mitarirueltelonsiita- tel tietoiden 	 Onsakustennustalleen 

yksikköhinteluettelon ylcslkköalmnafl mukaan 

Momentti Tuote Työ Yksikkö MaaTa VEsikköhinta Ytreensit mk 
iknenALV _____________ 

Yhteensit 
ALV 22% 	 __________ 

YHTEEN8A AL.veroneen 

Muslmn noudatetaan pllttmalrettue makkasoplrnusta. 

T4nvYkyy 
. 

Tuen sevennys 	 Nimen setnennys 

TEL' 
J.k.Iu 
Tadolol lisä työsopimuslomake 
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Vain kirjallisesti sovituista lisätäistä lankeaa tilaajalle 
maksuvelvoite. 

YSE 26 § 2, 46 § 

Käytännössä pieniä lisätöitä joudutaan tekemään suul-
liseen sopimukseen perustuen, jotta vältytään tarpeet-
tomilta töiden keskeytyksiltä. 

Urakoitsijan on aina toteutettava tilaajan vaatimat 
muutostyöt, mutta ei välttämättä lisätöitä. 

Lisäsopimuksena 	käytetään 	lomaketta 
lisäsopimus.doc. 

7.7.3 Muutostyöt 
YSE 26 §2, 43 § 

Muutokset on selvästi osoitettava urakoitsijalle. 
Urakoitsijan on tehtävä ja tilaajan on käsiteltävä muutos- 
työtä koskeva tarjous viipymättä. Muutosta ei saa ryh-
tyä toteuttamaan ennen kuin sen sisällöstä ja vaiku-
tuksesta urakkaan on kirjallisesti sovittu. 

Edellisen kappaleen estämättä pienistä ja kiireellisistä 
muutoksista voi ilman kirjallista sopimusta antaa mää-
räyksen tilaajan 59 §:n 4. momentissa mainitulla taval-
la asianmukaisesti valtuuttama henkilö. Määräys on 
merkittävä työmaapäiväkirjaan. Muutoksen vaikutuk-
sesta urakkahintaan on niin pian kuin mandollista kir-
jallisesti sovittava. 

YSE432,3 

7.8 VAKUUDET JAVAKUUTUKSET 

7.8.1 Vakuudet 
Tilaaja vaatii urakoitsijalta ennen rakennustöiden aloit-
tamista rakennusajan vakuuden ja ennen takuuajan 
alkamista takuuajan vakuuden, molemmat suuruudel-
taan SKU:n mukaisia. Rakennusajan vakuus on ase-
tettava 21 vrk:n kuluessa sopimuksen alle- 
kirjoittamisesta. Rakennusaikainen vakuus voidaan pa-
lauttaa, kun urakka on vastaanotettu ja kun takuuajan 
vakuus on asetettu. 

YSE 36 § 3 

Vakuuksien on oltava voimassa 3 kk yli urakka-ja takuu- 
ajan. 

Vakuuksien määrät määrätään arvonlisäverottomasta 
hinnasta. Vakuusasiakirjat on säilytettävä turvallises-
sa paikassa esimerkiksi tilaajan kassakaapissa. 

Yleensä vakuudet ovat pankin tai vakuutusyhtiön ns. 

omavelkaisia takauksia. Ne ovat määräaikaisia, joka 
merkitsee sitä, että takaukseen perustuvat vaatimuk-
set on esitettävä siinä mainittuun määräaikaan men-
nessä. Ellei vaatimuksen mk-määrä ole määräaikaan 
mennessä selvinnyt, tulee ennen määräajan 
umpeutumista kuitenkin pidättää oikeus tarkennetun 
vaatimuksen esittämiseen myöhemmin. Tällainen kir-
je on toimitettava pankkiin ja kirjekopioän on otettava 
pankin edustajien vastaanottokuittaus. Tarkennettu 
vaatimus on esitettävä heti, kun lopullinen saatava on 
selvinnyt. Ellei näin tehdä on takauksen antaja vastuusta 
vapaa. 

Vakuus palautetaan sovitun mukaisesti joko 
urakoitsijalle tai vakuuden antajalle. 

Ulkomaisella luottolaitoksella, joka antaa vakuuden 
Suomeen, on oltava vakituinen konttori Suomessa. 
Annettavan vakuuden on sisällöltään oltava sama kuin 
suomalaisessa asiakirjassa. Vakuus tulee asettaa 
suomen kielellä. Tuntemattoman luottolaitoksen vaka-
varaisuudesta on varmistuttava enne vakuuden hyväk-
symistä. 

YSE 36 . 38 § 

2ikuucIenPaIa,,lla,ninen. doc 

TI.lelto. 	 ILMOITUS 

29.91999 

(Osoitetaan vakuurte., anlaj.aIIe) 

Pankkilakaukseame XXXXXX-XXXXXXXX 

XXXXXXX 11 PIJOLESTA ANTAMAPSNE VAKUUDEN PALAU1TAMINEN 

XXXX Ijopini palauttaa ohursana XXXXXXXX:n puolesta antaruarare 
,ekeflnus,takuUa&a,se., nakuuden ero XXXXXXX-XXXXXXX, pori,. 

Takaus koskee urakkasopnnusta olo XXXXXXXXXXXXX, poni. urakuni 
nImi. 

(tehtttvä) 	 (nimen sato) 
(yksrkkö( 

LIITtEET 

TIEDOKSI 	 Urakoilsl)a 

(valmistelija) 

Turun tMplhl 

me 
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Vakuudeksi hyväksytään pääsääntöisesti raha- tai 
vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus ja 
pankkitalletukset. 

ASETUS VALTiON HANKINNOISTA 
13,YSE361 

Kun vakuutena annetaan taHetustodistus, on tilaajan 
vaadittava takauksen antajalta 
kuittaamattomuussitoumus, jotta esim. konkurssi- 
tilanteessa vakuutta ei voida nostaa urakoitsijan mui-
den velkojen maksuun. Pankkikirjan ollessa vakuutena, 
on vaadittava kirjallinen sitoumus siitä ettei tililtä voi 
nostaa rahaa ilman pankkikirjaa. Pantinantajalta 
(pankkikirja) on vaadittava panttaussitoumus. 

Tiehallinto ei maksa urakoissaan ennakkoa, mutta 
ennakkoa voidaan maksaa ensimmäisen maksuerä 
muodossa. Maksettua 1. maksuerää ei peritä takaisin. 
Ensimmäinen maksuerä voidaan maksaa kun 
rakennusajan vakuus on asetettu ja työt on aloitettu 
sekä sopimus on allekirjoitettu. 

ASETUS VALTiON 
RAKENNUSURAJ<OISTA 12 § 

7.8.2 Vakuutukset 
U rakoitsija on velvollinen huolehtimaan kustannuksel-
laan rakennuskohteen sekä työtä varten hankittujen 
rakennustuotteiden ja käyttötarvikkeiden 
vakuuttamisesta niiden jälleenhankinta-arvosta. Vakuu-
tuksen tulee kattaa myös aliurakat. 

Vakuutus on otettava tilaajan nimiin. 

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vas-
tuuvakuutus. 

YSE 38 § 

7.9 URAKKA-AIKA 

7.9.1 Yleistä 
Urakka-aikaa asetettaessa on pyrittävä optimiaikaan 
ja huomioitava myös mandollisen markkinatilanteen 
vaikutus. 

Urakka-aika on määritelty urakkasopimuksessa. Se on 
aika, joka urakoitsijalla on käytettävissään sopimuksen- 
mukaisen urakkasuorituksen luovuttamiseksi. Mikäli 
välitavoitteita ei ole, on urakoitsijalla oikeus käyttää urak-
ka-aika valitsemallaan tavalla. 

YSE17  

7.9.2 Urakan aloituksen viivästyminen 
Mikäli työn aloitus viivästyy yli 21 vrk tai työ etenee niin 
hitaasti, että on ilmeistä, ettei urakka valmistu sopimuk-
sen mukaisessa ajassa, voi tilaaja esittää 
työntekemisvauhtia koskevia vaatimuksia. Tämä mah-
dollistaa tilaajalle oikeuden purkaa urakkasopimus ve-
doten urakoitsijan ennakoituun viivästymiseen. 

YSE 78 § 

7.9.3 Viivästyssakko 
Jos urakkasuoritus viivästyy, on tilaaja oikeutettu peri-
mään viivästyssakkoa enintään 15 viikolta. SKU:ssa on 
muutettu YSE:n esittämä päiväsakko (0,05 %) 
viikkosakoksi 0,25 %. 

SKU 5.5.2 YSE 18 § 

Viivästyssakkoa voidaan periä myös välitavoitteen 
viivästymisestä. Välitavoitteen viivästyssakosta tilaaja 
voi luopua, jos viivästyksestä ei ole tullut haittaa tilaa-
jalle. Koko urakan viivästyssakko on perittävä, vaikka 
tilaajalla ei olisi tullut mitään lisäkustannuksia 
viivästymisestä. Tilaaja voi myöntää urakkaan lisäai-
kaa, jos siihen on kohdan 7.9.4 mukaisia perusteita. 

Viivästyssakko määritetään arvonlisäverottomasta 
urakkahinnasta. 

7.9.4 Urakka-ajan pidentäminen 
Lähtökohtana on se, että urakka on valmistuttava sovi-
tussa ajassa. Urakka-ajan pidentämiseen oikeuttaa 
mm: 

tilaajan myötävaikutusvelvollisuuden laiminlyönti 

lisätyöt 

suunnitelmien muutokset. Pidennyksestä on enna-
kolta sovittava ja vaatimus urakka-ajan pidentämi-
sestä on tullakseen huomioonotetuksi esitettävä kir-
jallisesti muutostyötarjouksen yhteydessä, kuitenkin 
viimeistään ennen kuin rakennussuunnitelman muu-
tosta ryhdytään toteuttamaan. 

YSE 44 § 3 

• poikkeukselliset sääolosuhteet (ylivoimainen este) 

• lakko (ylivoimainen este) 

Urakoitsijalla on velvollisuus ilmoittaa tilaajalle kirjalli-
sesti välittömästi, kun ilmaantuu syy urakka-ajan 
pidentämiseen. __________________ 

YSE 19, 20, 23 § 
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Urakoitsijalla on velvollisuus rajoittaa työn viivästymistä 

YSE22 

Mikäli urakkasuoritus on tilaajasta aiheutuvasta syystä 
kokonaan tai osittain keskeytyksissä tai viivästynyt 
urakkasopimuksessa sovitusta valmistumisajankoh-
dasta taikka takuuaika on mainitusta syystä pidenty-
nyt, tilaaja on velvollinen korvaamaan urakoitsijan osoit-
tamat lisäkustannukset. Myönnettävän lisäajan lisäksi 
tilaajalle voi siis koitua maksettavaksi myös esim. työ-
maan henkilöstön palkkakustannuksia. 

YSE35 

Ylivoimaisen esteen aiheuttamiin ylimääräisiin kustan-
nuksiin tilaaja osallistuu tietyiltä osin. 

YSE35,50 

7.10 URAKOITSIJAN KONKURSSI 

Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus, jos urakoitsija 
asetetaan konkurssiin tai urakoitsijan muuten havaitaan 
olevan sellaisessa tilassa, ettei voida odottaa tämän 
täyttävän sopimuksen mukaisia velvollisuuksiaan eikä 
jälkimmäisessä tapauksessa luotettavaa selvitystä näi-
den velvoitusten täyttämisestä anneta. 

YSE 79 § 

Seuraavaa menettelyä voidaan noudattaa konkurssin 
sattuessa. Sopimuksen purkaminen on kuitenkin ää-
rimmäinen toimenpide ja ennen virallisiin toimenpitei-
siin ryhtymistä on paikallaan järjestää sopijapuolten 
kesken neuvottelu tosiasiallisen tilanteen 
kartoittamiseksi ja urakan jatkamismandollisuuksien 
selvittämiseksi. 
1. Maksuliikenteen pysäyttäminen välittömästi. 
2. Toimeksianto tilaajan juristille urakkasopimukseen 

perustuvan saatavan valvomiseksi konkurssissa 
sekä vakuuden perimiseksi takaajalta. 

3. Urakkasopimuksen purku YSE 79 §:n nojalla ta-
pahtuu lähettämällä konkurssipesän hoitajalle tätä 
koskeva kirje. Purkamisen jälkeen on tilaajalla tai 
takaajalla, jos urakkaa jatketaan tämän toimesta, 
oikeus välittömästi ottaa työmaa haltuunsa. 

4. Ilmoitus takaajalle sopimuksen purkamisestaja sa-
malla tiedustelu, käyttääkö takaaja 87 §:n mukais-
ta etuoikeuttaan saattaa rakennussuoritus itse lop-
puun. 

5. YSE 82 §:n mukaisen katselmuksen järjestäminen 
mandollisimman pian sopimuksen purkamisen jäl-
keen 

6. Toimenpiteet keskeneräisen työn loppuun- 
saattamiseksi (uusi tarjouspyyntö) 

7. Arvioinnin teko tilaajalle sopimuksen purkamises-
ta aiheutuvista lisäkustannuksista 

8. Ilmoitetaan pesänhoitajalle rakennustyön loppuun- 
saattamisesta ja tästä aiheutuvista kustannuksista 

9. Työn valmistuttua YSE 83 §:n mukaisen tilaajan 
loppuselvityksen laatiminen. Loppuselvityksestä 
tulee käydä ilmi, mitä työ kustannuksineen ja 
vahinkoineen on tullut tilaajalle maksamaan. Loppu- 
selvitys toimitetaan tiedoksi takaajalle ja pesän- 
hoitajalle. 

10.Saatavien periminen takaajalta ja konkurssipesältä. 
YSE 83 § 

7.11 URAKKA-ASIAKIRJOJEN SÄILYTYS 

Dokumenttien arkistoinnilla on tarkoitus kirjata ja tai-
lentaa asioita myöhempää käyttöä varten. 

MVR-VALVOJAN TEHTÄVÄ- 

LUETTELO 6 § 

Teettämisessä syntyvät asiakirjat tulee säilyttää 10 vuot-
ta urakan lopullisesta hyväksymisestä lukien tiepiirin 
arkistossa. Tällaisia asiakirjoja ovat: 

urakkasopimus liitteineen 

• alkuperäiset tarjoukset sekä avaus-ja käsittelypöytä-
kirjat 

• urakasta tehtävät ilmoitukset 

• työmaakokousten ja tarkastusten pöytäkirjat 

• lisä- ja muutostyösopimukset 

• työmaapäiväkirja 

• urakkaan liittyvä kirjeenvaihto 

• laatudokumentit 

TIEHALLINNON ARKISTON-

MU000STUSSUUNNITELMA 

15.12.1997 

Siltojen ja muiden rakenteiden sekä ylläpidon kannalta 
tarpeeliiset rakennusvaiheessa syntyvät asiakitjat tu-
lee kuitenkin säilyttää niin kauan kuin rakennetta käy-
tetään. Näitä ovat mm: 

• tarkepiirustukset 

• laatudokumentit 

• rakennussuunnitelmat (KV -urakoissa) 

• panostilailmoitukset 

Tili- ja laskenta-asiakirjojen säilytyksessä noudatetaan 
Vaitionkonttorin määräyksiä. 

VALTIOKONTTORIN MÄÄRÄYS 9! 
03199131.5.1999 
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8. URAKAN VASTAANOTTO 

Tilaaja ottaa vastaan ja hyvaksyy urakoitsijan rakennus- 
suorituksen vastaanottotarkastuksessa. Vastaanotto- 
tarkastuksen järjestäminen menettelyineen on Yleisten 
sopimusehtojen YSE 1998 määräysten mukainen. 
Vastaanottotarkastuksen tärkeimpänä tehtävänä on 
todeta, miten työn tulos täyttää sopimusasiakirjojen 
määräykset, todeta työn valmiusaste sekä esiintyvät 
virheet ja puutteet. 

YSE 70-74 §, YSE 71 § 4 

8.1 URAKKASUORITUKSEN TARKASTUS 
Valmistunut urakkasuoritus (urakan osa) tai sen osa 
voidaan ottaa vastaan ennen rakennuskohteen (koko 
urakan) vastaanottoa, jos siitä on sovittu urakka- 
sopimuksessa tai sovitaan urakan aikana. Tällöin pi-
detään urakkasuontuksen tarkastus, jossa noudatetaan 
soveltuvin osin YSE: n vastaanottotarkastuksen mää-
räyksiä. Näiden töiden takuuaika alkaa tästä urakka- 
suorituksen tarkastuksesta (on siis pidempi kuin koko 
urakan takuuaika) ja kestää sovitun takuuajan 
rakennuskohteen eli koko urakan takuuajan loppuun. 

YSE701,YSE29 

8.2 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN 
VALMISTELU 

8.2.1 Yleistä 
Kummallakin sopijapuolella on oikeus pyytää vastan-
ottotarkastuksen pitämistä. Käytännössä urakoitsija 
pyytää kirjallisesti tarkastuksen pitämistä ja sopijapuolet 
sopivat tarkastusajankohdan. Ellei ajankohdasta voi-
da sopia, määrää tilaaja tarkastuspäivän. YSE:n mu-
kaan tarkastus on aloitettava 14 vuorokauden kulues-
sa pyynnön tiedoksisaamisesta. Sovittaessa em. sään-
nöstä voidaan poiketa. 

YSE711,2 

Urakoitsijan on itse varmistettava ennen vastaanotto- 
tarkastusta, että rakennustyö on valmis ja täyttää sopi-
muksen mukaiset vaatimukset. Tarkastusta pyydettä-
essä tulee rakennuskohteen olla siinä valmiudessa, että 
mandollisesti kesken tai suorittamatta olevat työt ehdi-
tään tehdä valmiiksi ennen vastaanottoa. Vastaanottoa-
jankohtana voi olla kesken vähäisiä viimeistelytöitä, 
joista ei aiheudu haittaa tai esteitä urakkakohteen 

käyttöönotolle. 

Varmistaa kseen 	rakennustyön 	vastaa notto- 
kelpoisuuden urakoitsija tekee urakan töiden itselle 
luovutuksen laatusuunnitelmansa mukaisesti. 

YSE7I §3 

6.2.2 Maastokatselmus 
Vastaanottota rkastukseen kuuluva maastokatselmus 
pidetään suurissa kokonaisurakoissa ennen varsinaista 
kokousta eri toimituksena. Tällöin siitä laaditaan pöytä- 
kirja, joka liitetään vastaanottotarkastuspöytäkirjan 
liitteeksi 

8.2.3 Valmisteltavat asiat 
Urakoitsija ja tilaaja valmistelevat yhteistoiminnassa 
vastaanottotarkastuksessa käsiteltävät asiat. U rakoit-
sija esittää tilaajalle 

• yhteenvedot toteutunei sta työmääristä 

• yhteenveto laadunvalvontatuloksista 

• virheluettelot 

• mandolliset arvonmuutosesitykset 

• ratkaisemattomat erimielisyydet 

lisävaatimukset 

laskuluettelon 

muutos- ja lisätyöluettelon. 

Tilaaja tarkistaa osaltaan urakoitsijan esityksen poh-
jalta em. luettelon mukaiset asiat. Kaikki em. asiakirjat 
tulee laatia siten, että ne voidaan liittää suoraan 
vastaanottotarkastuspöytäkirjan liitteeksi. 

Tilaaja valmistelee vastaanottotarkastuspöytäkirja-
luonnoksen, jonka pohjana on tiehallinnon pöytäkirja 
(vastaanottotarkastus.doc). 

Huolellisella valmistelulla varmistetaan varsinaisen 
vastaanottokokouksen joustava kulku. 

8.3 VASTAAN OTTOTARKASTUS 

8.3.1 Yleistä 
Vastaanottotarkastuksessa toimii puheenjohtajana 
(toimitusmies) tilaajan edustaja tai hänen nimeämä 
edustaja. Sopijapuolet voivat myös sopia puheenjoh-
tajaksi jäävittömän henkilön. 

YSE 76 § 
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Kokouksen 	asialista 	on 	pöytäkirjapohjan 
(vastaanottotarkastus.doc) mukainen ja kokouksessa 
noudatetaan normaalia kokoustekniikkaa. 

8.3.2 Vastaanottotarkastuksen asialista 
YSE 71 §:n mukaan vastaanottotarkastuksessa on 
pöytäkirjaan merkittävä ainakin seuraavat asiat: 

hyväksytäänkö ja missä laajuudessa työntulos 
vastaanotettavaksi 

• jos työntulosta ei hyväksytä vastaanotetuksi, 
hyvä ksymättä jättämisen syyt 

• urakoitsijan vastattavaksi katsottavat virheet, puut-
teet ja haitat sekä aika, jonka kuluessa ne on korjat-
tava tai poistettava sekä rahamäärä, joka pidätetään 
maksamatta olevasta urakkasumman osasta, siksi 
kunnes virheet on korjattu tai poistettu 

• virheet, joista voidaan sopia arvonvähennys urakka- 
hinnasta 

• virheet, joiden ei katsota aiheuttavan seuraamuksia 
urakoitsijalle, sekä syy tähän 

muistutukset, joiden ei katsota vaativan välittömiä 
toimenpiteitä, vaan jotka on lopullisesti käsiteltävä 
takuutarkastuksessa 

• virheet, joihin perustuvia vaatimuksia ei tarkastuk-
sessa voida täsmentää sekä mihin mennessä ja millä 
tavalla ne selvitetään 

• tarkastuksessa syntyneet mielipide-eroavuudet 

• ajankohta, jolloin urakoitsijan ottamat sopimuksen 
edellyttämät vakuutukset saadaan lakkauttaa 

• ajankohta, josta lukien tilaaja vastaa vastaanotetun 
rakennuskohteen hoito- ja käyttökustannuksista 

• takuuaikojen alkamis-ja päättymisajankohdat 

• määräykset jälkitarkastuksen toimittamisesta sekä 
siinä tarkastettavista virheistä 

urakoitsijan suorituksen mandollinen myöhästyminen 

• selvitys viranomaisten tai säädösten edellyttämistä 
tarkastuksista ja niiden päytäkirjoista sekä näiden 
pöytäkirjojen luovuttamisesta rakennuttajalle 

• rakennusluvan sekä viranomaisten käsittelemien 
piirustusten ja sopimuksen edellyttämien muiden 
luovutusasiakirjojen toimittaminen rakennuttajalle 

• sopijapuolten toisiinsa kohdistamat muut vaatimuk-
set ja mandolliset vastineet 

YSE715 

• palautteen antaminen silta- ja päällysteurakoissa 
Tielaitoksen laatutoimikunnalle 

mandollisen laatupalkkion maksaminen 

Ennen kuin pöytäkirjaan tehdään merkintä virheestä, 
on urakoitsijalle varattava tilaisuus antaa siitä lausun-
tonsa, jonka sisältä on kirjattava pöytäkirjaan. 

YSE716 

Kummankin sopijapuolen on esitettävä toisiinsa koh-
distuvat vaatimuksensa perusteluiltaan yksiläitynä vii-
meistään vastaanottotarkastuksessa sillä uhalla, että 
oikeus näiden vaatimusten tekemiseen on muutoin 
menetetty. Vastaanottotarkastuksessa vain perustelu- 
iltaan esitetyt vaatimukset voidaan kuitenkin määriltään 
ottaa käsiteltäväksi vielä loppuselvitystilaisuudessa. 

YSE7I §7 

Sovitut ja toteutuneet lisä- ja muutostyöt käsitellään 
vastaanottotarkastuksessa kuten varsinaiset urakan 
työt. Urakan lisä-ja muutostäistä tulee sopia etukäteen, 
joten niistä ei ole mandollista sopia enää vastaanotto- 
tarkastuksessa. 

YSE 46 §, 43 § 

Urakan urakkasumma lasketaan alla olevan erittelyn 
mukaisesti. 

Urakkasopimuksen mukaisesti 
toteutuneet työt (alv 0 %) mk 

Lisä-ja muutostyöt mk 

Vähennykset mk 

Urakoitsijan vaatimukset mk 

Tilaajan vaatimukset mk 

ViivästyssakotiAikabonukset mk 

Arvonmuutokset mk 

URAKKASUMMA (alv 0 %) mk 

-u-Arvonljsävero mk 

Arvonlisäverollinen urakkasumma mk 

Vastaanottotarkastuksessa määrätään aika, johon 
mennessä tarkastuksessa urakoitsijan vastattavaksi 
todetut virheet ja puutteet on korjattava sekä 
keskeneräiset työt tai muut toimenpiteet on tehtävä. 
Urakoitsijalta pidätetään markkamäärä em. suoritus-
ten varmistamiseksi. Samoin mandollisen jälki- 
tarkastuksen ajankohta määrätään tällöin. 
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8.3.3 Pöytäkirjan tarkastaminen 
Vastaanottotarkastuspöytäkirja tarkastetaan seuraavan 
mukaisesti: 

• tilaajan on toimitettava pöytäkirja neljäntoista vuoro-
kauden kuluessa toimituksen paättymisestä 
urakoitsijalle 

• urakoitsijan on neljäntoista vuorokauden kuluessa 
pöytäkirjan saatuaan toimitettava perusteltu vasta-
lauseensa tilaajalle, mikäli katsoo, ettei pöytäkirja 
vastaa kokouksen kulkua 

YSE 77 § 

Viimeinen maksuerä urakoitsijan saatavasta maksetaan 
sitten, kun urakka on vastaanotettu ja tilaaja on hyväk-
synyt takuuajan vakuuden. Työnaikainen vakuus pa-
lautetaan tämän jälkeen. 

Vastaanottotarkastus on YSE:n 1998 mukaan tilaisuus, 
jossa urakka hyväksytään lopullisesti. Erillistä 
hyväksymiskirjettä ei tarvita, jos vastaanotto- 
tarkastuksessa läsnä olevalla tilaajan edustajalla on 
valtuudet hyväksyä urakka (Tämä tarkoittaa käytännös-
sä sitä, että läsnä vastaanottotarkastuksessa ovat ura-
kan esittelija ja urakan hyväksymisen valtuudet omaa-
va tilaajan edustaja. Jos näin ei ole, urakan hyväksy-
misestä on mainittava erikseen urakkasopimuksen 
pykälässä 'erityisiä määäryksiä"). Käytännön syistä 
hyväksymiskirje voidaan tehdä mm. siksi ettei 
vastaanottotarkastuksessa ole saatu kaikkia tilisuhteita 
selvitettyä. Hyväksymiskireellä voidaan myöskin ilmoit-
taa urakoitsijalle rakennusaikaisen vakuuden palautta-
misesta suoraan vakuuden antajalle. 

8.4 TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS 
Kaikki asiat, myös taloudellinen loppuselvitys tehdään 
vastaanottotarkastuksessa. Mikäli se ei ole silloin mah-
dollista, tulee urakoitsijan kanden viikon kuluessa 
tarkastuspöytäkirjan saatuaan lähettää tilaajalle yksilöity 
lopputilitys kaikista sopijapuolten välisistä epäselvistä 
asioista. Tilitys ja siihen annettava tilaajan vastine kä-
sitellään loppuselvityksessä, joka on pidettävä kuukau-
den kuluessa siitä, kun tilitys on luovutettu tilaajalle. 

Vastaanottotarkastuksen loppusaatavaan tulisi saada 
kaikki urakoitsijan vastattavat ja saatavat. Ellei näin 
voida toimia, tulee tehdä niitä vastaavat pidätykset tai 
määrätä niitä vastaava ylimääräinen vakuus siihen 
saakka, kunnes kaikki tilisuhteet on selvitetty. 

YSE 73 §  

8.5 JÄLKITARKASTUS 

Vastaanottotarkastuksessa voidaan määrätä pidettä-
väksi keskeneräisten töiden tekemisen tai puutteiden 
korjaamisen toteamiseksi jälkitarkastus. Se pidetään 
vastaanottotarkastuksessa sovittuna aikana. Siinä to-
detaan mandolliset tehdyt työt ja korjatut puutteet ja 
sovitaan vastaanottotarkastuksessa määritettyjen pidä-
tysten maksamisesta tai lisävakuuksien vapauttamises-
ta. 

YSE684 

8.6 PALAUTEARVIOINTI 

Urakan valmistuttua tilaaja tekee arvion suurinittelijas-
ta, urakoitsijasta sekä päällystys- ja silta-
aliurakoitsijasta. Päällystys-, murskaus- ja silta- 
urakoitsijoiden arviointi toimitetaan Tielaitoksen laatu- 
toimikunnalle. 

Samoin tulisi urakoitsijan antaa palaute tilaajan toimin-
nasta. 

Ura kanl-h iäksi minen. doc 
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9. URAKKA-AJAN JÄLKEINEN 
TOIMINTA 

9.1 URAKAN TAKUUAIKA 
Urakoitsijan vastuu takuuaikana on YSE:n 29 §:n mu-
kainen. 

Urakan töiden takuuajat ovat urakkasopimuksen mu-
kaiset. Samassa urakassa voi olla eri pituisia takuu- 
aikoja, osa hyvinkin pitkiä. Takuu kattaa myös muutos- 
ja lisätyöt. Jos urakassa ei ole takuuaikaa, loppuvat 
urakkasopimuksen velvoitteet normaalisti vastaanotto- 
tarkastukseen tai urakan loppuselvityksen 
päättymiseen. 

YSE 29 § 4, 5 

Ellei urakkasopimuksessa ole muuta mainittu, on takuu- 
aika 2 vuotta. 

YSE291 

9.1.1 Vastuu takuuaikana 
Urakoitsa on velvollinen kustannuksellaan korjaamaan 
ne urakkasuorituksessaan takuuaikana ilmenneet vir-
heet, joita urakoitsija ei näytä hänestä riippumattomasta 
syystä aiheutuneiksi esimerkiksi osoittamalla, että ky -
seessä on normaali kuluminen tai virheellisen käytön 
taikka tilaajan vastuulle kuuluvien huoltotoimenpiteiden 
laiminlyönnin aiheuttama vaurio. Sellaiset virheet, jot-
ka vaikeuttavat työntuloksen käyttöä tai aiheuttavat 
vaaraa tahi rappeutumista, on urakoitsijan viipymättä 
korjattava tai poistettava. Jos urakoitsija viivyttelee edel-
lä tarkoitettujen töiden tekemisessä, on tilaajalla oike-
us tehdä työ urakoitsijan kustannuksella ilmoitettuaan 
asiasta sitä ennen kirjallisesti urakoitsijalle. 

YSE292 

9.2 TAKUUAJAN VAKUUS 
Ellei sopimusasiakirjoissa ole muuta sanottu, tulee 
takuuajan vakuuden olla voimassa kolme kuukautta yli 
takuuajan. 

YSE368 

Urakan eri töiden takuuajan vakuudet voivat olla mää-
rältään eri suuruisia ja voimassaoloajaltaan eri pitui-
sia. Määrältään ja ajaltaan erilaiset vakuudet voivat olla 
joko yhtenä vakuutena, jolloin vakuus pienenee takui-
den vähenemisen mukaisesti tai eri pituisille tai takuu- 
ajan vakuuden määrältään erilaisille takuille on omat 

vakuutensa. Takuuajan vakuuksien tulee olla takuuajan 
alusta lähtien mk-määräisesti ja ajallisesti kattavat. 
Seurantaa helpottaa takuu- ja vakuusluettelon pitämi-
nen. 

9.3 TAKUUAJAN VALVONTA 
Tilaajan tulee nimetä mieluiten vastaanotto- 
tarkastuksessa oma "takuuajan valvoja". Erityisesti pit-
kien takuuaikojen töissä on varmistettava, että tilaajalla 
on nimetty valvoja koko takuuajan. 

Tilaajan tulee valvoa, että takuuajan vakuudet ovat 
urakkasopimuksen ja vastaanottotarkastuksen mukai-
set ja huolehtia, että päättyneiden takuiden vakuudet 
palautetaan. 

Urakoitsijan vastuun laajuus takuuaikana riippuu 
urakkamuodosta. Kokonaisurakassa vastuu on perin-
teisen urakan mukainen, mutta KVU:ssa pidempi takuu- 
aika pitää sisällään rakenteellisen ylläpidon asetettu-
jen tuotevaatimusten mukaisesti. 

U rakoitsijan tulee esittää vastaanottotarkastuksessa 
laatusuunnitelmaansa perustuva takuuajan seuranta- 
suunnitelma sisältäen valmiudet mandoifisiin korjauk-
sun. KVU:ssa vuotta ennen takuuajan päättymistä pi-
detään tilaajan ja urakoitsijan yhteinen takuuajan väli- 
tarkastus. 

Sellaiset virheet, jotka vaikeuttavat työntuloksen käyt-
töä tai aiheuttavat vaaraa tai rappeutumista, on 
urakoitsijan korjattava tai poistettava viipymättä. 

Takuuaikana tulee olla käytettävissä työn aikainen töi-
den dokumentointi, missä näkyvät mandolliset työtapa-
virheet ja muut laiminlyönnit. 

9.4 TAKUUTARKASTUS 
Aikaisintaan kuukautta ennen takuuajan päättymistä ja 
viimeistään takuuajan päättymispäivänä pidetään 
takuutarkastus, jonka pitämistä varten on laadittu pöytä-
kirjamalli (takuutarkastus.doc). Takuutarkastuksen jär-
jestämisessä ja pitämisessä on noudatettava soveltuvin 
osin YSE:n vastaanottotarkastuksesta annettuja mää-
räyksiä. 

YSE683,YSE74 

U rakoitsijan on korjattava takuutarkastuksessa tode-
tut virheet ja puutteet välittömästi. Jos takuukorjaukset 
ovat suuria, voidaan takuuaikaa jatkaa korjausten osalta 
ja ne tarkastetaan jälkitarkastuksessa. 

Takuuajan vakuus tai viimeinen voimassa oleva palau- 
tetaan, kun urakoitsija on tehnyt takuutarkastuksessa 
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sovitut toimenpiteet ja tilaaja on ne hyväksynyt. 

9.5 URAKAN LOPULLINEN 
HYVÄKSYMINEN 
Kun takuutarkastus on pidetty ja kaikki tilaajan ja 
urakoitsijan väliset urakkaa koskevat asiat on selvitet-
ty, tekee tilaaja urakan lopullisen hyväksymisen. 

Hyväksyminen tehdään oheisen kirjemallin mukaisesti 
(Urakanlopullinenhyväksyminen.doc) Samalla tilaaja 
voi ilmoittaa takuuajan vakuuden palauttamisesta, esi-
merkiksi että se palautetaan suoraan vakuuden 
antajalle. 

9.6 VASTUU TAKUUAJAN JÄLKEEN 
Urakoitsijan vastuu jatkuu takuuajan jälkeen: "Urakoit- 
sija vastaa takuuajan jälkeenkin sellaisista virheistä, 

UrakanLopullinen!-J»'äksyminen.doc 

Tl.I.ho, 	 tLMOITUS 
TIE I4ALLINTO 

29.9.1999 

(Osoitetaan urakoitaljalle) 

Urakkasopimus n,oXXXXXXXXXXX, pvm 

NIMISEN URAKAN LOPULLINEN HYVÄKSYMINEN 

YN9 mainitun urakan takuualka on pMllynyt XX.XX.200X. 
XX.X.X.200X pidelynait takuulerkaslukSeeSa ei ole havaittu puutteita. 
Xuxu tiepiln Ilmoittaa, eltel ellit ole y$lttmainittuvn arakkaarr kohdietuvia 
takoualkalsla vaatin,utosta ja että u,ekka hyväksytään lopulIlsesli. 

Takuuaikainefl vakuua palautetaan tuoraarl vakuuden antajatte. 

(tehtttva) 	 (nimen eetu) 
(ykaikkö) 

LIIflEET 

11EDOKSI 

(vaInTIstetIja) 

,, 
vrk,*erlanOu 	P2'I 	 T441.* 	 a9*Om.e 

02e4U 52 	0904414405 	 .w940.(trSuSO,t,S  

joiden tilaaja näyttää aiheutuneen urakoitsijan tärke-
ästä laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suoritukses-
ta tai olevan seurausta sovitun laadunvarmistuksen 
olennaisesta laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole koh-
tuuden mukaan voinut havaita vastaanotto- 
tarkastuksessa eikä takuuaikana. Tästäkin vastuusta 
urakoitsija on vapaa, kun kymmenen (10) vuotta on 
kulunut rakennuskohteen vastaanottamisesta." 

YSE30 
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