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Kunnossapidon kilpailuttaminen  

Tämän kehittämishankkeen ovat käynnistäneetja sitä johtaneet Keski-Suomen  

I 	 tiepiirin tiejohtaja Jorma Hintikka  ja  kunnossapitopäällikkö Erkki Myllylä 
sekä tielaitoksen johtaja  Matti-Pekka Rasilainen tarkoituksenaan luoda 
edellytykset kunnossapitokustannusten alentamiselle icilpailuttamisen kautta.  I Tämän vaiheen tavoitteena oli kunnossapidon kilpailuttamismallien kehittämi- 
nen Keski-Suomen tiepiirin  ja tielaitoksen  olosuhteisiin.  

I Kilpailuttamismallien kehittelytyön  ovat suorittaneet kunnossapitoininööri 
Einari Poikonen, tiemestari Eero Heikkilä  ja  tiemestari Martti Peräjärvi  

I Keski-Suomen tiepiiristä sekä Starcon Oy:n konsultit Reino Jyrkönen  ja  
Toivo Huttunen.  

I Työn kuluessa  on  mallien  kehittämisen ohella sovittu kaksi sisäistä urakkaa 
talvikaudeksi  1993-94. 

I  
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Johdanto 

Julkisessa hallinnossa  on  käytettävissä olevan rahoituksen  supis-
tuessa  ryhdytty etsimään  

I I 	keinoja, joilla kohdennetaan käytettävissä oleva 
rahoitus entistä tarkoituksenmukaisemmin  

I II 	keinoja kustannustason alentamiseksi entistä no- 
peammin  

I  
Keski-Suomen tiepiirin johto  on  ryhtynyt Starcon-konsultoinnin  

I avustamana selvittämään kunnossapidon kustannustason alenta- 
misen nopeuttamista toisaalta ulkoisen  ja  sisäisen kilpailuttami -

I sen hyväksikäytöllä ja  toisaalta resurssien käytön joustavuutta 
lisäämällä sisäistä yrittäjyyttä sekä tulospalkkauksella seuIaa - 

I
vasti:  

1. Piirin kunnossapitoyksiköt asetetaan tulosyksikköinä  

I 	 siinä määrin kilpailemaan kunnossapitotöistä, että  se  
luo niille kannusteen pitää huolta omasta kilpailuky - 

I
vystään.  

2. Piirin kunnossapitohenkilöstölle tarjotaan edullisia  

I 	 mandollisuuksia hyödyntää ammattitaitoaan  ja yrittä- 
jyyttään  joko  

a. itsenäisenä pienyrittäjänä,  jolle  taataan  

I tietyt markkinat alkuvaiheessa  tai 
b. "sisäisenä yrittäjänä", joka ottaa  koko-
naisvastuun  tietystä työkohteista  tai  - 

 vaiheista.  

I 3. 	Kunnossapitohenkilöstön tulospalkkiojärjestelmissä  
painotetaan työryhmä-  ja yksilökohtaiseen  joustavuu-
teen  ja tuloksellisuuteen  kannustavia perusteita. 

Tässä selvityksessä keskitytään kohtiin  1  ja  2,  koska tulospalk-

I kiojärjestelmä  on  jo  käytössä tulosyksiköntasoisena. 

Tiestön hoitoon  ja  kunnostukseen käytettiin Keski-Suomen  I tiepiirissä  vuonna  1992  noin  130  Mmk, joten  jo  muutaman 
prosentin säästöt siinä ovat tavoittelemisen arvoisia.  

I  
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I 1. 	Perusteet  

Kustannusten alentaminen johdannossa  esitetyin  keinoin tulee 
toteuttaa siten, että  

* 	tiestön  kunnossapidon  tason säilyminen  on  turvattu  

I 	
lyhyellä  ja  pitkällä tähtäimellä  

* 	tiestön  kunnossapitotilanne  hallitaan  laatumittareiden  

I edellyttämällä tavalla myös  talviolosuhteissa 

* 	säilyy tarve kehittää tiestön kunnossapitoon liittyvää  

I ammattitaitoa  ja  työmenetelmiä  

* 	Keski-Suomen  kunnossapitostrategia  (lute 1)  toteute- I 	 taan.  

I 	 Täydellinen  hintakilpailu  ei siis ole ainoa näkökohta, vaan kun - 
nossapidon  laatutason ylläpidosta  ja  tiestön hoidon jatkuvuu-
desta sekä  tienpidon  menetelmien  kehittymisedellytyksistä  I huolehtiminen ovat myös tärkeitä.  

I 	 Tässä työssä lähtökohtana  on  kehitellä kilpailuun perustuvia  
kehittämismalleja kunnossapidon  käyttöön.  

2. 	Kilpailuttamisen  tavoitteet  

I  
Kunnossapidon kilpailuttamisella  pyritään alentamaan teiden  

I kunnossapitokustannuksia  ja  lisäämään omien  kunnossapitoyksi-
köiden  motivaatiota huolehtia itse omasta  kilpailukyvystään. 

Kilpailupaineen  avulla  nopeutetaan kunnossapidon  tuottavuuden 
kasvua sekä oman organisaation että ulkopuolisten  ruottajien 

 osalta.  

Kunnossapidon kilpailuttamisella  haetaan myös  hintatasovertai-
lua  omien yksikköjen kilpailukyvyn mittaamiseksi  ja  sitä kautta 
painetta omien kustannusten alentamiseen. 

Merkittävintä hyötyä  kilpailuttamisesta  haetaan tässä vaiheessa 
omien  kunnossapitoyksiköiden  kautta siten, että ne parantavat 

 tuottavuuttaan  ja  alentavat  kustannuksiaan  voidakseen selvitä 
myös aidossa kilpailutilanteessa.  
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Kilpailuttamiseen  tulee siirtyä hallitusti, jotta muutoksista saa- 1 	 dut hyödyt  ovat todellisia sekä lyhyellä että pitkällä tähtäyksel- 
lä. 

Kilpailuttamiskäytäntöön  siirtymisen yhteydessä tulee turvata 
tiestön hoidossa  ja  kunnossapidossa  tarpeellisten ammattitaitojen  

I säilyminen  ja  riittävä ammattitaitoisten palveluiden tarjoajien 
joukon syntyminen  ja  säilyminen.  

I Kilpailuttamisen  ja  uusien sopimismuotojen avulla luodaan käy-
täntöjä, jotka katkaisevat  tai  ainakin vähentävät kustannusten 
kasvupaineita.  

I 	 Aidon kilpailun synnyttämisellä luodaan edellytyksiä myös 
jatkuvalle  kustannusten alentamiselle eli tuleville säästöille  

I 3. 	Kilpailuttamisen  strategia  

I Kilpailuttamisella  saadaan kunnossapitokustannuksia alennetuk
-si,  kun  

I 	 * 	kilpailun kireys pitää tuottajien hintatason kohtuul- 
lisena 

* 	omat tuotantoyksiköt toimivat kannattavasti 

* 	kunnossapidon  tuotantokustannukset pienenevät 
tuottavuuden nousua vastaavasti 

Kilpailua syntyy, kun mandollisimman monella palvelujen  

I 	 tuottajilla, sekä omilla yksiköillä että yrityksillä,  on  niiden 
kokoon  tai sijaintiin  katsomatta mandollisuus osallistua tarjous- 

I 	ten  tekoon  ja  kohteena olevan kunnossapitoalueen  tai  -tehtävän 
hoitoon. Tämä edellyttää, että tarjottujen kohteiden joukossa  on  
riittävästi pienkohteita, joissa tarjousten teko vaatii vähän  hal- 

I linnollista  panosta  ja  työtehtävät sekä laatuvaatimukset ovat 
työn suorittajan kannalta selkeät.  

I 	 Kun tarjotaan suurehkoja kohteita, ne vaativat enemmän hallin- 
nollista kapasiteettia, suoritusresursseja  ja  organisointitaitoa  

I sekä toimintaympäristöön liittyvää asiantuntemusta. Tämä suosii 
kohdealueella toimivia suurempia yrityksiä. Malli korostaa 
palveluiden tuottajan mandollisuuksia kehitellä omia toimintata - I poja,  jotka alentavat kustannuksia  ja  lisäävät yrityksen kilpailu-
kykyä.  

I  
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4. 	 Aito kilpailutilanne 

Aito kilpailutilanne luo kunnossapitoyksikön johdolle  ja  henki-
löstölle motiivit kehittää laatutasoaan  ja palvelukykyään,  lisätä 
kustannustehokkuuttaan sekä kasvattaa kysyntää  tai  markkinao-
suuttaan  pitämällä hinnat edullisina. 

Tämä saavutetaan muodostamalla kunnossapidon tuotantoyksi-
köistä tulosyksiköitä  ja  kehittämällä tuotantomalleja, joilla voi-
daan kilpailuttaa myös omia tuotantoyksiköitä. Ne voivat vuo-
rostaan hankkia kilpailun kautta alihankkijoita  ja  organisoida 
oman henkilöstön käyttöä kokonaisvastuuperiaatteella  ja  näin 
aikaansaatujen hyötyjen kautta menestyä yhä paremmin kil-
pailussa ulkopuolisten kanssa.  

I  

Aidon kilpailutilanteen soveltaminen merkitsee sitä, että niin 
omille kuin ulkopuolisille yksiköille luodaan edellytykset 

* 	kehittää toimintaansa  ja  pyrkiä parantamaan ta- 
loudellista tulostaan hankkimalla työtä useilta eri 
asiakkailta  ja  alueilta. 

* 	vaikuttaa palveluiden hintatason avulla palveluiden- 
sa  kysynnän määrään  ja  sitä kautta taloudelliseen 
tulokseensa. 

* 	vaikuttaa laatu-  ja palvelutasonsa  avulla palveluiden- 
sa  kysyntään  ja  hintoihin  ja  sitä kautta yksikön 
taloudelliseen tulokseen 

* 	tasavertaiseen kilpailuasemaan, jossa yksikön ta- 
loudelliseen tulokseen vaikuttavat kaikki  sen  toimin-
nasta johtuvat kustannukset, kuten sisäiset palvelut 

 ja  pääomakustannukset.  

5 	 Kilpailua säätelevien voimien hallinta 

Kilpailuttamisen  säätely ei ole yksin kunnossapitopalvelujen 
tilaajien hallinnassa, koska siihen vaikuttaa useita ulkopuolisia 
voimia  ja  rajoituksia. Tiejohtaja  ja  kunnossapitopäällikkö joutu-
vat etsimään näiden voimien ristipaineessa ne kilpailuttamiskei

-not  ja  mandollisuudet, joilla mandollisimman aito kilpailu 
saadaan toimimaan. 
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Tärkeimmät kilpailua säätelevät voimat ovat tällä hetkellä:  

• 	 * 	Omien  kunnossapitoyksiköiden  mandollisuus hankkia  
lisätöitä  mm.  alueen kuntien  kunnossapitotehtävistä 

* 	Sekä ulkoisten  tarjontavaihtoehtojen  että sisäisen  

I 	
yrittäjyyden  lisääntynyt  käyttömandollisuus 

* 	Tilaajaorganisaation  neuvotteluaseman  ja  neuvottelu- 

I 	 voiman vahvistuminen tiepiirin itsenäisyyden lisään- 
tyessä  

I * 	Omien  kunnossapitoyksiköiden  pyrkimys säilyttää 
monopoliasema  tai  muita kilpailukykynsä kannalta  

p haitallisia  erikoisetuja  

Jotta johto pystyisi nykyistä paremmin hallitsemaan  kilpailutta
-mista,  tulisi  kilpailuttamista  edistäviä voimia pyrkiä vahvista-

maan  ja rajoittavia  voimia heikentämään.  

I  
- 	6 	Kilpailuttamisorganisaation  roolit  ja vastuut  

6.1.  Taustat 

Tiepiiri  on  järjestänyt organisaationsa  ja sen  ohjauksen  tulosoh-
jaukseen  perustuvaksi raportissa  "  Keski-Suomen tiepiirin kehit-
tämiseksi  6.6.91"  tehtyjen ehdotusten pohjalta. Jotta  kilpailutta

-minen  toimisi edellä  esitetyllä  tavalla  on  eri  johtotasojen  rooleja 
 ja vastuita  tarkasteltu seuraavassa erikoisesti  kilpailuttamisen 

 kannalta.  

6.2.Kunnossapidon  tilaajan  ja  tuottajan roolit 

Tilaajan  ja  tuottajan roolit vaihtelevat siitä riippuen onko ky-
seessä  kunnossapitostrategian  toteuttamiseksi tehtävästä tilauk-
sesta vai  kunnossapitotuotantoon  liittyvästä tilauksesta.  
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I  
Tiejohtajan  ja kunnossapitopäällikön  rooli 

- 	 Liikenneministeriön  ja tielaitoksen  välillä 'kaupankäynnin" 
kohteina  on  pääasiassa yhteiskunnalliset vaikutukset  ja  niiden  I saavuttamiseksi tarvittava rahoitus. Tielaitoksen johto toimii 
tällöin lähinnä sijoittajan roolissa, jonka vastuulla  on  saada tien- 

I 	 pitoon  sijoitetulle rahalle mandollisimman hyvä yhteiskunnalli- 
nen tuotto. Tielaitoksen sisällä tämä edellyttää, että tiejohtajat 
ovat tielaitoksen alueellisina johtajina rooliltaan ensi sijassa 
yhteiskunnallisen tilaajaorganisaation jäseniä, jotka saavat 
sij oitettavakseen  piirinsä tieoloihin suhteutetun rahoituksen.  

U Tiepiirin yhteiskunnallisen tilaajaorganisaation  ja  omien sekä 
ulkopuolisten tuottaj ayksiköiden välillä kaupankäyimin kohteena  

I olisivat  mm.  kunnossapitotoiminnot,  niiden laatu-  ja  hintataso. 
Tiejohtajan  ja  esikunnan vastuulla  on  mandollisimman hyvän  

U  yhteiskunnallisen tuoton aikaansaamiseksi priorisoida tarvitta-
vat toimenpiteet  ja kunnossapitopäällikön  vastuulla valita niille 
edullisin tuottaja. Tämä edellyttää, että tiejohtaja  ja  esikunta  

I tuntevat ensisijaisesti vastuuta kunnossapidon vaikuttavuusta-
voitteista  ja  kunnossapitopäällikkö siitä, missä laajuudessa omia  

I 

	

	
kunnossapidon tuotantoyksiköitä  kannattaa pitää tiepiirin omis- 
tuksessa. 

Tiemestaripiirin  rooli  

I Kunnossapidossa  omina tuotantoyksiköinä toimivat tiemestari-
piirit. Ne tekevät edelleen sopimuksia alaurakoista sekä henki- 

I löstö-,  kone- ym. resurssien käytöstä. Niiden vastuu omista-
jalleen  on  parhaiden mitattavissa niiden liiketoiminnallisella 
kannattavuudella silloin, kun ne toimivat edes osittainkin  kil- I pailutilanteessa.  Jos  oma tuotanto  on  epätaloudellista,  jää tie

-mestaripiirin liiketaloudellinen  tulos  alijäämäiseksi. Tämä osuus  

I on  otettava tienpitoon tarkoitetusta rahoituksesta, mikä pakottaa 
oman kunnossapitotuotannon taloudellisuuden parantamiseen  

U  alijäämän poistamiseksi. Näin tiemestaripiirien yritystaloudelli
-set  tavoitteet  ja  tulokset jäävät tiemestaripiirien  ja  niiden omis-

tajan väliseksi asiaksi.  

I  



I 	 [.]  

Omistajan rooli  tiepiirissä  

I 	 Omistajaa  tiepiirissä  edustaa viimekädessä  tiejohtaja,  jolle  kuu- 
luu muutosten,  esim. kilpailuttamisen,  säätely  ja  toimenpiteiden 

 sopeutus kokonaistilanteeseen  niin, ettei omien resurssien tyhjä- I käynnistä syntyvä alijäämä rasita liiaksi  koko  piirin  tuotantoyk-
siköiden  taloudellista tulosta eli ulkopuolisesta  urakoinnista  

I 

	

	
saatu hyöty pitää olla suurempi kuin  sen  käytön vaikutus oman 

 tuotantoyksikön alij äämään. 

Kunnossapidon kilpailuttaja  tiepiirin tasolla 

Edellä esiteltyjen periaatteiden mukaan  tilaajana  on  kunnossapi-
topäällikkö, kun  kilpailutetaan  sekä omia  kunnossapitoyksiköitä 
(tiemestaripiirej  ä)  että  urakoitsijoita  erillisestä  kunnossapieoalu-
eesta,  tiepiirin  osa-alueesta  tai  piirikohtaisesta  kunnossapito- 
ohjelmasta.  Tiemestaripiiri  on  tuolloin  tuottajaorganisaatio  ts. 
palveluiden myyjä  kunnossapitopäällikköön  päin.  

Kilpailuttaminen tiemestaripiirin  tasolla  

Tilaajana  on  tiemestari, kun yrityksiä  tai  sisäistä  yrittäjyyttä, 
esim. henkilöyritystä,  käytetään  aliurakoitsijoina tiemestaripiirin 

 alueen  kunnossapitotehtävissä,  jolloin kilpailun kohteena  on 
 tiemestaripiirin  tietyn tieosuuden kunnossapito  tai  hoitotoimen

-pide.  

6.3  Sopimuksiin liittyvä juridinen vastuu 

Juridinen vastuu tien  käyttäj  alle  tienpidon  laiminlyönnistä  ai-
heutuneesta  vahingosta kuuluu aina  tieviranomaiselle. 

Kunnossapitopalvelujen  tuottaja  on  korvausvastuussa laimin-
lyöntiensä  seurauksista  tilaaj  alleen.  

Sopimusehtojen  mukainen  laatuvastuu  on  suoraan palvelun 
 tuottajalla.  Palvelun tilaaja seuraa laatutasoa  vain  pistokokein. 

Vastuun merkitystä korostetaan tilaajan taholta välittömillä eli 
 työkorvauksiin kohdistuvilla  tai  välillisillä  eli  jatkosopimuksiin 

 tai  muihin  sopimusehtoihin kohdistuvilla laatusanktioilla  ja 
 bonuks  illa.  
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7. 	 Kunnossapidon kilpailuttamisratkaisut  

7.1  Toteutuksia 

Euroopan yhdentymiskehitys  on  vauhdittanut myös Suomessa 
erilaisten hallinnollisten säätelymekanismien purkamista julkisen 
palvelutuotannon tehokkuuden lisäämiseksi. Selkeänä esimerk-
kinä voidaan todeta, että vahvasti hallinnolliseen säätelyyn kuu-
lunut telepalvelu  on  avattu kilpailulle.  Jo  kilpailuun varautumi-
nen  on  johtanut suuriin muutoksiin laitoksen toiminnassa  ja  
niitä vauhdittaa vielä Telen  ja Postin  muuttaminen osakeyhti-
öiksi.  

1980-luvulla  on  Suomessa teollisuusyrityksissä käynnistetty 
laajasti kunnossapidon uudelleen arviointeja, joiden seurauksena 

 on  lopetettu suurehkoja kunnossapito-osastoja, yhtiöitetty niitä 
palveluyrityksiksi  ja  alettu enenevässä määrin myös kilpaluttaa 
kunnossapitoa hyvinkin vaativissa kohteissa. 

Myös julkisen hallinnon yksityisillä yrityksillä teettämästä kun-
nossapidosta  on  useita esimerkkejä eri puolilta Eurooppaa. Eng-
lannissa säädettiin  v 1988  laki, joka velvoittaa  mm  katujen  ja 

 yleisten alueiden puhtaanapidon  ja  hoidon sekä konekeskus-
toiminnan palveluiden kilpailuttamisen suorastaan pakolliseksi. 
Kilpailutettujen kohteiden kustannukset ovat alentuneet  20-40 

 %,  mutta samalla myös oman kunnossapito-organisaation tuo-
tantokustannukset ovat selvästi alentuneet.  

I 	 YTV:n hoitama jätekuljetus  organisoitiin  1980-luvun puolivälis- 
sä erilliseksi tulosyksiköksi, joka yhtiöitettiin viitisen vuotta 
myöhemmin, kun jätteiden kuljetuksia päätettiin kilpailuttaa  

I alueittain. Kilpailuttaminen alensi kiinteistöjen jätteiden kulje-
tuskustannuksia  20-30  %.  

Esimerkkejä kilpailusovellutuksista  ja  kunnan oman toiminnan 
yhtiöittämisestä  on  myös Ruotsista useilta paikkakunnilta  mm. I Tukholmasta, Vaxholmista  ja Aresta.  

Teollisuudessa 
 ja  julkisen hallinnon eri tehtävissä  on  aloitettu 

monia kokeiluita uusien kunnossapitokäytäntöj  en  löytämiseksi  ja 
 niiden taloudellisuuden  ja  toimivuuden testaamiseksi. Tämän 

muutosprosessin hallinta  on  varsin  vaativa tehtävä,  jos sen 
 halutaan tapahtuvan ilman poliittisia, taloudellisia  tai  sosiaalisia 

ongelmia. 
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7.2  Tielaitoksen  johdon kannanotto 

Tielaitoksen  johto  on 11.5.1993  todennut:" Tielaitos suhtautuu 
myönteisesti yrittäjyyteen. Yrittäjäksi ryhtyjää voidaan tukea 
myös erilaisilla toimenpiteillä, jotka madaltavat kynnystä siirtyä 
itsenäiseksi yrittäjäksi". 

Palveluiden tuottamisratkaisuj  a  

Kunnossapidossa  on  käytetty yleensä erilais  ja  palveluidentuotta-
mis  ratkaisuja, joita voidaan luonnehtia esimerkiksi seuraavasti.  

8.1  Julkinen monopoli 

Julkinen monopoli, jossa  valtio, kunnat  tai kiln
-tayhteisöt  hoitavat kunnossapidon itse omilla organi-

saatioillaan.  

8.2  Yrittäjyyttä  hyödyntävät ratkaisut  

8.21  Kilpailun uhka. Kilpailun uhkaa käytetään 
menetelmänä silloin, kun jatkuvuutta pidetään tär-
keänä  tai  kun tarjontaa  on  vähän eli kyseessä  on 

 lähes monopolitilanne joko oman  tai  ulkopuolisen 
yksikön osalta. Uhka toimii siten, että neuvotelta-
essa sopimuksesta  tai  sen  jatkamisesta vaihtoehtona 

 on  tarjouskilpailun  järjestäminen,  jos  neuvottelun 
tuloksena ei saada tyydyttävää ratkaisua. 

Kilpailua  tai  sen  uhkaa voidaan käyttää myös omien 
tuottajayksiköiden kehittämispaineiden lisäämiseen.  

8.22  Kustannuskilpailu  eli urakointi, jossa tilaaja 
valitsee tarjousten perusteella yrittäjän hoitamaan so-
vitun ohjelman mukaan kunnossapitoa määrätyillä 
tieosuuksilla  tai  alueella.  

8.23  Toimintakilpailussa  tilaaja määrittelee puitteet 
 ja  pälveluiden tarjoaj  a  suunnittelee kunnossapito-oh-

jelman  ja hinnan.  Tilaaja valitsee työn suorittajat 
tarjotun kunnossapito-ohjelman  ja  tarjotun kustan-
nustason perusteella. 
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I 	 8.24  Yksityinen "monopolitarjous"  on toteutusmal- 
ii,  jossa antaa oman ohjeistonsa perusteella kunnos- 
sapidon yhden tarjouksen perusteella jollekin yrityk- 

I selle  maksaen korvauksen kunnossapitotyöstä ilman 
laajempaa yrityskohtaista kilpailumenettelyä.  

I 
I 	

8.3  Sisäistä  yrittäjyyttä  hyödyntävät mallit  

8.31  Henkilöyritys  on  toimintatapa, jossa  tielaitok- 

I sen  palveluksessa oleva henkilö  tai  työryhmä tuotta- 
vat kunnossapitopalveluita yrittäj ävastuulla, mutta 
työn tilaaja (tielaitos) tukee yritystoiminnan aloitta - 

I mista takaamalla  töitä ylimenokaudeksi, vuokraamal- 
la  tai  myymällä tienpidon kalustoa sekä tukemalla 
yrittämisen aloitusta tiedollisin panostuksin. 

Henkilöyrittäjäksi  voi ryhtyä yrittämisestä kiinnos-
tunut oman kunnossapitoyksikön henkilö  tai  henkilö- 
ryhmä (esimerkiksi työnjohtaja  ja  hänen ryhmänsä 

 tai 
 yksinäinen kuljettaja), jolloin  he  eivät ole työsuh- 

teessa laitokseen.  

I Kunnossapidosta voidaan sopia yksikkökorvaukset  
tai  työt voidaan tehdä kokonaisvastuu-urakkana,  

I 	 jolloin  se  sisältää sääntarkkailun  ja tieluokan  mukai- 
set laatutason ylläpidon.  

I 
8.32  Urakat  omille työsuhteessa oleville henki- I löille,  kun  he  ottavat hoitaakseen sovittuja kunnossa- 
pitotehtäviä  itsenäisesti urakalla käyttäen tielaitoksen  

I koneita  ja  työn vaatimia lisälaitteita.  

I Teiden kunnossapidossa ei päästä täysin aitoon kilpailutilantee
-seen  pitkiin aikoihin,  sillä rajoittavina  tekijöinä ovat nykytilan-

I teessa  sekä tarjonnan vähäisyys että omien resurssien runsaus. 

Valitsemalla kuhunkin tilanteeseen tarjolla olevista vaihtoeh -I doista  sopivin voidaan aikaa myöten lisätä kilpailun osuutta  ja 
sen  avulla alentaa kustannuksia.  

I  
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Sisäisen yrittäjyyden kautta voidaan vähentää samanaikaisesti 
omia resursseja  ja  luoda lisää tilaa aidolle kilpailuttamiselle. 

Mitä enemmän aidon markkinatilanteen piirteitä kunnossapitoon 
saadaan sitä tehokkaampaan  ja taloudellisempaan kunnossapi-
tUon  päästään.  

9. 	 Henkilöyritys kunnossapidossa  

I 	 Tiepiirin oman henkilöstön ryhtyminen henkilöyrittäjäksi vähen- 
tää hallitusti vakinaista henkilöstöä  ja  lisää tiepiirin toiminnal-
lista joustavuutta. Työntekij älle tarjoaa sopivan välimuodon 
siirtymiselle "palkkarengistä" yrittäjäksi ilman kohtuuttomia 
riskejä  ja  etujen menetyksiä. Tielaitos voi madaltaa "aloituskyn - 

I 

	

	
nystä"  sopivilla  loma-, työtilaus- ym järjestelyillä,  joista voi- 
daan sopia ylimenokaudeksi.  

9.1  Henkilöyrityksen  edut aloittavalle kunnossapidon am-
mattilaiselle 

Kannusteena yrittäjyyteen tiepiiri  tarjoaa seuraavia etuja: 

* 	Työn itsenäisyyden lisääntyminen 

* 	Mandollisuus säilyttää nykyiset työtehtävät myös 
yrittäj  änä  

* 	Mandollisuus laajentaa työkenttää tielaitoksen ulko- 
puolelle yhteisymmärryksessä tiemestaripiirin kanssa 

* 	Henkilökohtaisen ammattitaidon kehittyminen  ja  
monipuolistuminen yritystoiminnan osalta 

* 	Taloudellinen  tulos  on  riippuvainen ensisijaisesti 
omasta työpanoksesta 

* 	Kokeiluriski  on  pieni, kun yrittäjällä  on  mandolli- 
suus palata entiseen työsuhteeseensa,  jos  yritys ei 
näytä menestyvän 

* 	Mandollisuudet päästä pienellä alkupääomalla yrittä- 
misen alkuun. 
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10. 	 Henkilöstöurakointi  tiestön kunnossapidossa  

10.1  Määritelmä 

Henkilöstöurakoinnilla  tarkoitetaan sitä, että jotkut tielaitoksen  I palveluksessa olevat henkilöt ottavat hoitaakseen tietyt kunnos-
sapitotehtävät "sisäisenä urakkana" sovittua korvauskäytäntöä  

I 

	

	
vastaan niin, että  he  itsenäisesti suorittavat sovitut tehtävät 
tielaitoksen laatuvaatimusten mukaisesti.  

10.2  Tavoitteet  

I 	 Periaatteen soveltamisen tavoitteena  on  oman henkilöstön  ja 
tielaitoksen konekaluston  avulla tuottaa kunnos sapitopalveluita 
nykyistä edullisemmin  ja  ulkoisiin urakoitsijoihin nähden kilpai -

I lukykyiseen  hintaan.  

I 	 Sisäinen urakointi tarjoaa keinon työajan joustojen  ja  kunnossa- 
pidon tarpeiden välille, jolla muodollisesta työnjohdosta sekä 
palveluiden hoidon organisoinnista aiheutuvia kustannuksia voi- 

I daan  vähentää sekä työnantajan että työntekijän osalta ilman 
kohtuuttomia riskejä  ja  etujen menetyksiä. 

Kilpailukyvyn paraneminen tapahtuu, kun sovitut kunnossapito- 
työt suoritetaan oma-aloitteisesti nykyistä pienemmin työnjohto - 
ja  j  ärjestelykustannuksin  sekä kunnossapitotarpeiden mukaan 
käyttöön varatun kokonaisaj  an  puitteissa.  

10.3  Esimerkkejä eduista työntekijöille 

Sopimusehdot  laaditaan niin, että työntekijälle muodostuu esi-
merkiksi seuraavia etuja: 

* 	Mandollisuus säilyttää nykyinen työtehtävä myös 
tulevaisuudessa 

* 	Mandollisuus käyttää ammatillista osaamista laajasti 
sekä tielaitoksella että omien töiden  tai  harrastusten 
parissa. 

* 	Työn itsenäisyyden lisääntyminen 

* 	Ratkaisu voi olla elämäntilanteeseen sopiva toimin- 
nallisesti  ja  taloudellisesti. 



STARCON 	 14  

* 	Mandollisuus välttyä asuin-  tai työskentelypaikka- 
kunnan  vaihdolta. 

* 	Pieni  kokeiluriski,  koska työsuhde  tielaitokseen  
säilyy kokeilun aikana.  

10.4 Urakointiratkaisun  etuja työnantajalle 

Vastaavasti työnantajan tulisi sopimuksella saavuttaa seuraavia 
etuja:  

* 	Työn suorittaa luotettava ammattitaitoinen henkilö.  

* 	Töiden järjestely helpottuu, kun työntekijä suorittaa  
työkohtaiset  järjestelyt ilman välitöntä  työnjohtoa.  

I  

* 	Työsuorituksen  joustot  ja  tehostuminen vapauttaa  
konekapasiteettia  muihin tehtäviin  tai  kapasiteettia 
voidaan ehkä  vähentääkin. 

* 	Jäykkiin  työaikamäärittelyihin  saadaan tarpeellista 
joustoa, jolloin töiden oikea ajoitus vähentää työ-
menekkiä  ja  parantaa  työtulosta. 

* 	Päivystyksten  ja  valmiuksien ylläpito helpottuu.  

* 	Kaluston hoito-  ja korjauskustannuksissa  saadaan 
aikaan säästöjä.  

* 	Kokeilun kautta voi syntyy valmiuksia myös henki- 
löstön  siirtymiselle  yrittäjiksi.  

11. 	 Kilpailuttamisen  kehitysvaiheet  

11.1.  Kilpailuttamisen  nykytilanne 

Tiemestaripiirit ovat tehneet  talvikunnossapidossa  sopimuksia 
ulkopuolisten urakoitsijoiden kanssa Jyväskylässä  1, Hankasal-
mella 4, Suolandella 2  ja  Karstulassa  1. 

Hankasalmella  pyydettiin tarjouksia yhdeksästä kohteesta, joista 
saatiin tarjoukset  10  yrittäjältä. Hintakilpailun perusteella työ 
jakautui neljälle yrittäjälle.  
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Kokemukset ovat olleet myönteisiä,  sillä  työt  on  hoidettu moit-
teettomasti  ja urakoiden  hintataso  on  ollut kohtuullinen  tai  jopa 
alhainen tiepiirin omaan kustannustasoon verrattuna. Kysyntä 

 on  luonut myös uutta tarjontaa  ja  kiinnostus  on  lisääntynyt 
urakoitsijoiden taholta.  

I
11.2  Suunnitelmat  ja  toimenpiteet 

Kilpailuttamisen  ja  edellä esitettyjen sisäiseen yrittäjyyteen 
perustuvien  mallien  kehittelyn ohella  on  kartoitettu myös oman  I henkilöstön halukkuutta  ja  niiden hyväksikäyttöön. Kiinnos- 
tuneimpia yrittäjiksi ovat ne, joilla  on  jo  kokemuksia yrittä-

U 	 misestä  esimerkiksi osakkaina, rahoittajina  tai  yrittäjäperheen  
jäseninä. Suoralta kädeltä ei kukaan ole vielä ilmoittautunut 
halukkaaksi  oman yrityksen perustamiseen. Yhdessä tiemestari- 
piirissä tunnettiin mielenkiintoa saada  koko tiemestaripiiriti  alue 
henkilöyrityksen  hoidettavaksi,  jos  edellytykset menestykselli-

I 	 selle  toiminnalle voidaan turvata alkupääoman osalta  ja jos  
yrityksen ei tarvitse, työllistää  sen  toiminnan kannalta tarpee- 
tonta henkilöstöä. Käynnistyminen edellyttäisi lisää painetta  tai 

I uudenlaisia kannusteita tiepiirin johdolta.  

I 	 Henkilöstöyrittämisestä  on  saatu sovituksi sisäiset urakkakokei - 
lut talvikaudeksi  1993-94  Saarijärven  ja  Karstulan tiemestaripii-
reissä.  

I 
I 	 11.3  Lisätyöt  

Tiemestaripiirit ovat saaneet kunnossapitotilauks ia myös paikal - 
I lisilta  kunnilta. Jotta tässä vältettäisiin julkisen  monopolin 

 taloudellisella tuella voitetun kilpailun vaikutelmalta, olisi  

I 

	

	
suoraa hintakilpailuvaihtoehtoa vältettävä, kunnes kilpailukyky 
voidaan osoittaa kiistattomin tuloslaskelmin.  

12. 	 Kunnossapidon  ratkaisujen ominaisuuksien  ja  käytettyjen  

I sopimusten arviointia (Liitteet  2-6) 

I
Tiivistehnä kunnossapitoratkaisujen ominaisuuksista.Liite  2.  

Tässä  on  kuvattu kunnossapitoratkaisujen keskeiset ominaisuu - 

I 	 det  suhteessa toisiinsa. Näistä voidaan valikoimalla  ja  muun- 
telemalla tuottaa erilaisiin tilanteisiin, ympäristöihin  ja henkilös-
tövalmiuksiin  sopivia vaihtoehtoja neuvottelujen.  

I  
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Henkilö-  ja  henkilöstöyrittäjän valintakriteereitä.  Lute 3. 

Kriteereiden  perusteella voidaan etukäteen arvioida kandidaat-
tien soveltuvuutta yrittäjiksi sekä heidän todennäköisiä selviyty- 
mismandollisuuksiaan  tarjolla olevista tehtävistä. 

Henkilöstöurakkasopimus (sisäinen urakka).  Lute 4.  

Sopimuksen tulisi jatkossa korostaa enemmän yrittäjyyttä  ja 
 perustua aitoon kokonaisvastuuseen kohtuullisine riskeineen. 

Tärkeää olisi lieventää  tai  poistaa työehtosopiir ustenkohtuutto
-mat lisäpalkkiot  ja  korvaukset, koska ne vievät pohjan oman 

henkilöstön kilpailukyvyltä suhteessa kilpaileviin yrityksiin.  

I  

Talvihoitotöiden yksikköhintaurakoiden sopimusmalli.Liite  5  

Yksikköhintaurakoita  tulisi soveltaa harkiten kunnossapitoon, 
 sillä  monissa kunnossapidon palveluissa niihin sisältyy  "kustan-

nusautomaatteja"  tai urakkariidan aihioita.  Toisaalta  on  myös-
kin monia tehtäviä, joissa ne sopivin reunaehdoin rajattuna ovat 
käyttökelpoisia. Näissäkin laatuvastuu  ja laaduntarkkailu  pitäisi 
sisällyttää urakoitsij  alle,  jolloin hallinnollinen valvonta voidaan 
minimoida koskemaan  vain  tärkeimpiä asioita. 

Talvihoitotöiden kokonaisvastuu-urakoiden sopimusmalli.  
Lute 6 

Laatuvastuun  sisältävät kokonaishintaurakat ovat yksikköhin-
taurakoita suositeltavimpia kunnossapidossa. Ne sisältävät  mm 
sääolosuhteiden tarkkailuvelvollisuuden  sekä töiden automaatti-
sen käynnistämisen niin, että tielaitoksen määrittelemä tienpi

-don  kunnossapito toteutuu. Tason säilymistä tielaitoksen toi-
mesta valvotaan ainoastaan pistokokein.  

I 	 Laatuvastuun  sisällön ymmärtäminen saattaa edellyttää koulu- 
tusta urakoitsijan vatuuhenkilöille  ja  mandollisesti myös  tär-
keimmille  työntekijöille sopimuksen mukaisen lopputuloksen 
varmistamiseksi. Sitävastoin oman henkilöstön valmiudet tähän 
ovat paremmat.  

I  
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13. 	 Suositukset jatkotoimenpiteiksi  

1. Tulospalkkioj ärjestelmien  kehittäminen kunnossapi-
dossa nykyistä enemmän pienryhmien  ja  yksilöiden 
tuloksiin perustuvaksi.  

2. Sovittujen koeurakoiden taloudellisten  ja  laadullisten 
tulosten seuranta tielaitoksen  ja  urakoitsijoiden 
näkökulmista tarkastellen sekä niistä saatavien koke-
musten  ja kehittämisideoiden kirjaus jatkokehittelyä 

 varten.  

3. Koeurakointiin  soveltuvien työkohteiden  ja  -koko-
naisuuksien kartoitus  ja  tarjoaminen urakoinnista 
kiinnostuneille tiepiirin henkilöstölle  tai urakoitsi

-joille.  

4. Kehittelytyön  yhteydessä esille tulleet urakoiniin 
laaj entamista rajoittavat tekijät käsiteltiin  projektin 
arviointikokouksessa.  Samoin kuin käsiteltiin ne 
periaatteet, joiden perusteella urakoinnin käynnisrtä-
miseen tähtäävät neuvottelut voidaan henkilöstön 
kanssa käydä tiepiireissä. Tehdyt ratkaisut  ja  suosi-
tukset  on  kirjattu kunnossapidon kilpaluttamisrapor

-tin  arv iointikokouksen pöytäkirj  aan  13.10.1993, 
 joka  on  raportin liitteenä.  

5. Potentiaalisten urakoitsijaehdokkaiden kouluttaminen 
alueille, joilla ei normaalein urakkapyyntömenette-
lyin ole saatu asiallisia urakkatarjouksia.  

6. Omien työryhmien  ja  urakoitsijoiden kilpailuttami- 
nen  osa-alueittain sekä talvi- että kesäkunnossapidon 
töissä. 
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Keski-Suomen tiepiiri 30.12.1992/Erkki Myllylä 

Kunnossapitotoiminta 

STRATEGIAT  

TOIMINTA-AJATUS 

Keski-Suomen tiepilrin kunnossapito-organisaatio tuottaa 

siitä tilattuja korkeatasoisia tiestön hoito-  ja  kunnostustoi-

menpiteitä,  rakenteen parantamistöitä sekä niihin liittyviä 

palveluja. 
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LIIKEIDEA 	 Keski-Suomen tiepiirin kunnossapito-organisaatio vastaa 

yleisten teiden hoito-  ja  kunnostustöistä alueeHaan  ja 

 tuottaa  tienpidon  palveluja luottamusta  herättävällä  am-

mattitaidolla  ja  kiipailukykyiseilä  hinnalla. 

Markkinat 	Päämarkkina-alue  on  Keski-Suomen piirin alue. 

Tilauksesta toimimme muidenkin piirien alueilla. 

Asiakkaitamme ovat  valtio, kunnat,  tiehoitokunnat, 

 yksityiset. Näistä erityisesti viimeksi mainitut 

kohtaamme jatkuvasti tiestön käyttäjinä. 

Tuotteemme 	Tuotteitamme ovat:  

- 	tiestön  hoitotoimenpiteet liitännäispalveluineen 

tilatussa laatutasossa  ja  toimenpideajoissa 

- 	tiestön  kunnostustoimenpiteet tilatussa  laajuu- 

dessa  

- 	rakenteen  parantamistyöt tilatussa  laajuudessa  

- - varatyöt 

- -  muut  rp-työt 

Tuotteiden toteutuksen tärkeysjärjestys ajoituksen osalta  on 

 yllä olevan mukainen. 

Tapamme toimia 	Toimimme sisäisesti  Iliketaloudellisin  periaattein siten, että 

tuotteet  ja  palvelut ovat kilpailukykyisiä  ja  toimintamme  on 

 kannattavaa. 

Oma henkilöstö  ja  käytettävissä oleva pääoma  mitoitetaan 

 vain  kunnossapitotoiminnan  tarpeita varten ottaen huo-

mioon toiminnan varmuuden  ja  kilpailukykyisyyden. 
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Ulkopuolisille annettavien töiden mandollisimman laaja  kH-

pailuttaminen (urakointi)  ja  uusien  urakoitsij.Lden  löytä-

minen sekä tarvittaessa näiden kouluttaminen  ja  opasta

-minen.  

Oman  henkilöstön  ja  kaluston optimointi ottaen huomioon 

vapaiden markkinoiden tarjonnan  ja  toiminnan varmuuden. 

Yhteistyö yli piirin  ja  tiemestaripiirin  rajojen sekä kunnalli-

sen  sektorin  kanssa  (erikoiskalusto  ja  -laitteet,  urakat,  

päivystys).  

Yhteiskustannusten minimointi  (tilat, henkilöresurssit)  mm. 

 hakemalla optimaalinen  tiemestaripilrijako  ja  tukikohtaver

-kosto  tiloineen sekä tarjoamalla palveluja  mm.  rakentaja-  ja 

 suunnittelijaorganisaatioille.  

Korkean ammattitaidon kehittäminen  ja  ylläpito  hallitsemalla 

 mm.  

- 	ympäristöasiat  

- 	liiketaloudelliset  asiat  

- 	yhteistyökyvyn, neuvottelutaidon  ja  tiedotta- 

misen  

*  tienkäyttäjien kanssa  

* sidosryhmien  kanssa  

*  oman organisaation kanssa  



- 	johtamistaidon (innostava, luova,  pakitseva,  

osallistuva)  

- 	monitoimisuuden  ja  korkean  työtaidon  

Hyvä  ja  nopea  palvelukyky hoitotoimenpiteissä  (päivystys- 

järjestelmä)  ja  lupa-asioissa.  
I  

Tiedottaminen  sää-  ja  keliasioissa. 

TodeHisia  tuloksia mittaava  tulosohjausjärjestelmä,  joka 

mittaa  kilpailukykyisyyden  ja  kannattavuuden sekä tuottei-

den laatutason.  



KEHITTAMISTOIMENPITEET 

* 	Päivystysjärjestelmän  ja  kefttiedotuksen  kehittä- 

minen. Mandollinen  päivystyskeskus  (vastuu:  

Huvifa/Syrén,  A  Puranen) vuonna  1993.  

* 	Kilpailuttamisen  kehittäminen  ja  lisääminen siten, 

että jokainen  tiemestaripliri  on  kilpailuttanut  viimeis-

tään  v. 1993  ainakin yhden  talvihoitokohteen  alue -

urakkana.  Ohjaus-  ja  neuvontatyö  sekä kokemusten 

vaihto  kilpailuttamisessa.  Vuonna  1 996 on  kilpailu -

tettu  1 500 tie-km  talvihoitotöiden  osalta (vastuu:  

Poikonen, tiemestarit). 

* 	Selvitys potentiaalisten urakoitsijoiden ohjaus-  ja  

koulutustarpeesta kunnossapidon urakoiden  osalta. 

Tarvittaessa ohjauksen  ja  koulutuksen toteuttaminen 

(vastuu: Myllylä, Poikanen)  

* 	Piirin sisäisten  tulosryhmien kilpailuttaminen  ja  oman 

työn kilpailukyvyn parantaminen  tulosryhmien  sisällä 

(sisäinen  yrfträjyys!)  (vastuu: Myllylä,  Poikonen). 

* 	Tulosohjauksen  ja  laskentajärjestelmän  kokeilu Kars- 

tulan  ja  Keuruun tiemestaripiireissä.  Tulosten hyö-

dyntäminen (vastuu:  Huvila/Syrén,  Heikkilä, Ranta-

la).  



. . 

* 	Tienvarsinäyttöjen  kehittäminen atoittamalla kokei - 

lulla,  jossa näytetään ilman  ja  tien lämpötila (vas-

tuu: Huvila/Syrén,  A  Puranen). 

* 	Selvitys talvisuotan käytön vähentämisen  ja  lopetta- 

misen vaikutuksesta pohjaveden laatuun yhteistyös-

sä vesi-  ja  ympäristöpiirin  kanssa (vastuu: Myllylä, 

Poikanen). 

* 	Asfaittirouheen käyttökokeilut dipiomityönä Tamp'e- 

reen tkk:n kanssa (vastuu: Valkama). 

* 	Palvelujen tarjoaminen ulkopuolisille  ja  yhteistyö- 

kohteiden etsiminen  mm.  kuntien kanssa (vastuu: 

tiemestarit). 

* 	Koulutus monitoimisuuteen  ja  joustavaan tehtävien 

vaihtoon. Vuonna  1993  aloitetaan varaston hoitajien 

koulutus toimistotäihin (vastuu: Kanerva). 

* 	Luodaan strategiat jalostetun kiviainesvaraston sekä 

rakennusten  ja  koneiden pääoma-arvon optimoimi-

seksi (vastuu: kivlainesvarasto Valkama, muut 

Huvila/Syrén. 

* 	Kelin  mukaan vaihdettavat nopeusrajoitukset 

(vastuu: MylIylä,  0  Kosonen).  

* 	Selvitys varastotoimintojen kehittämiseksi käyttä- 

jien näkökulmasta (vastuu: Myilylä). 
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Kaluston omistus 
 Peruskoneet 

Usälaitteet 

Henkilöstön työsuhde  

I 1  JuIk.monp  

Tilaa Tuottaa 
______ 
_____  TM-pun 

 _____  TM-pun 

Tiel. 	______ 

2  Yksit.monop  

Tilaa Tuottaa 

_____ _____ 
TM-pun  1uottaj 

_____ luottajE 

3  Urakointi  

Tilaa Tuottaa 

_____ ruottaj 
____  Tuottaja  

_____ .uoftaj 

4  Toim.kilpailu  

Tilaa Tuottaa 

____- 1uottaj  
1uottaI  

____ 	1uo 

5  Franchicing  

Tilaa  Tuotta  

TM-pun  ____ 
 TM-pun  ____  

1uoUaj ____ 

6  Henkilöstö  ur. 
 Tilaa Tuottaa 

TM-riiIi! ______ 
TM-p 	______  
Tiel. 

iiuston  soveltuvuus  
Kunnossapito-ohjelma  

_____  

_____  

TM-purl 

TM-piiii  

TM-pun  

TM-pun  

_____ 

_____  

_____ 

TM-pun  
j(ehitt.  
_____ 

TM-pun 

 HwäIs Ehdott.  
TMpiiri 

FM-pun  

_____ 

____ 

______ 

______  

Laadun määrittely  ____ 

Laadun varmistus 
 Laatupoikkearnat 

Alueurakka 

_____  

Tarkk.  
_____ 

_____  

TM-pun  

Vastaa 
 B/Sank 

Kok.  koi  

EMpjgi  

Tarkk.  
____ 

____ 

Vastaa 
 B/Sank 

Kok.koi 

TM-pun 

 Tarkk.  
____ 

_____ 

____ 

Vastaa 
 B/Sank 

Kok.koi 

Hwäi 
Tarkk.  
____ 

_____ 

Ehdott.  

Vastaa 
 B/Sank 

Kok.koi 

TM-pUrl  

Tarkk.  
____ 

____ 

Vastaa  
TM-pUrl 

]ri!c  

_____  

_____ 

 Vastaa  
B/Sank B/Sank 
Kok.koi Lbonus 

Yksikköurakka 

Yritystal.vastuu 

Yhteisk.vastuu 

Kehittämispaineet 

_____ 

Alikatt 

Vaikutt 

_____ 

Kplkorv 

Ali/Yli 

_____ 
______ 

____ 

_____ 

Vaikutt  
_____ 

Kplkorv 

Tap/Tul 

_____ 

_____ 

____ 
Vim  

Kplkorv 

Tap/Tul 

_____ 

ValkUtt 

Kplkorv 

Tap/Tul 

____ 

____ 
Vaikutt 

Kplkorv 
___ 
____ Kplkorv 

Tap/Tul 
____  

____ 

st.  

Tap/Tul 

____ 

Kp-strategiaan  * * * * * * * * * *  
Tuottavuuteen  * * * * * * * ** * * * * * * 

Kehitt.vajkutukset * * * * * * * 
- 

* * * 
• - uu.iiiiiu  11101  lU0Il Jd  Kilpailun  unga  
2  Yksityinen monopoli'  
3  = Kustannuskulpailu  eli  urakointi  
4  = Toimintakilpailu  
5  = Henkilöurakointi  eli  Franchicing  
6  = Henkilöstöurakat 

luottajan kehittämismotivaatiohl 
*  Pienehkö  
* * =  Keskinkertainen  
* * * =  Suuri  





STARCON  

I 	 Lute 3 
Sivul(2)  

I 
I Henkilöyrittäjän  valintakriteerejä  

I 1. Kuijettajan tai  muun yrittäjäkandidaatin tulee olla 
yrittämisestä kiinnostunut, mutta vailla omia yrityksen  

I
käynnistämisresursseja. 

2. Yrittäjäksi ryhtyvän tulee olla myynti-  ja  palvelu- 

I 	 henkinen. Markkinointi-  tai myyntikokemus  ei sinänsä 
ole välttämätön.  

3.
Yrittäjällä tulee olla taloudellisten realitçettien 

tajua, jotta syntyvät kustannuserät ovat molemmin 
puolin tajuttavissa  ja  hyväksyttävissä (esimerkiksi 
koneen pääoman  ja  ylläpidon kustannukset).  

4. Yrittäjän tulee olla joustava, jotta palvelut toimivat 
myös epämukavina aikoina  ja  luovat sitä kautta aidosti 
tulosta.  

5. Joissakin olosuhteissa yrittäjäksi sopii myös muun 
ammatin harjoittaja, joka työnsä jatkeena  tai  vapaa- 
aikoinaan tekee tätä työtä.  

1 	 6.  Yrittäjän tulee olla valmis satsaamaan omaa panos- 
taan  myös auton  ja  koneen ylläpitoon, jolloin saadaan  

I aikaan kustannussäästöjä.  

7.  Yrittäjän tulee olla rehellinen  ja  vastuuntuntoinen,  
I jotta palveluiden hoito  ja  muu sopimuksen valvonta ei 

muodostu kohtuuttoman raskaaks  i  työnantajalle.  

I 8.  Yrittäjän tulee olla itsenäinen kestämään "kateellis -

I
ten"  kritiikkiä  ja  mandolliset vastatoimenpiteet.  

9. Yrittäjän tulee olla yhteistyökykyinen, jotta mene-
telmän sovellutukset saadaan toimimaan.  

10. Yrittäjällä tulee olla hyvän ajo-  ja  koneiden käsit-

I telytaidon  lisäksi riittävä kaluston tekniikan tuntemus. 
Kiinnostus koneen huoltoon  on lisäetu. 

1  



STARCON  

Lute 3 
 Sivu2(2)  

11.  Yrittäjä voi olla myös työnantaja, jolloin hänen 
tulee kyetä johtamaan, opastamaan  ja motivoimaan 
työntekij öitään.  

Ennenkaikkea yrittäjäksi ryhtyjän tulee olla valmis opettelemaan 
uusia asioita  ja  soveltamaan niitä toimintaansa  

I  
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Lute 4  

BOPflflJg 
XANNONXOKEN ALUzN TEIbN TALVIxoIrogpA 

 

Hoidettava  tiagtö: 
 Oheinen kartta.  

Kannonkosken  taajaman 
 kevyenhjjkenteen vyln lurnenpojto nii1täoj  kun  se on  kuora-autoiia mandojsta  Sekä liukkauden torjunta. 

Hoitoon kuuluvat työt;  

Auravj  Ito  itus 
Auraus 
Pj.nnari  tasaus 
Muut  luxnenpojgto  työt  
Lluk}zauden  torjunta  
Liikennemerkkien puhdius 
OUtavaurjOkohtien tasaug 

rurttrnunsulatug  töissä.  

Kytettävjg5  oleva kalusto; 
Kuorma -auto  ja sen  lislaitteet,tarvjttaessa tiehöylä.  Auton  hu011osta  vastaa 	

toiiitetaan Kannonkke1. le.Auto silytt 	kuijettajan  kotona, tarvittava  l  nn'iityssäkö  korva- taan  erikseen.Auton korjauksjst  ja  mandollisesta  vaihtoautosta  sovi-taan erikseen. 

Materiaalit:  

U 	Hiekoitughiekan aa  Saarijärven  hiekkasjjlogta 
Murkeet murskevarastoigta 

Hoitoajka 25.9.19g_244l994 

Nornaalj päiVjttäjnn  työaika  on  klo  7.00-1530  
1ytys-,  pyhä - ,y1ityöta  tulevat  tunnjt  korvataan  P  sääntöjaesti  Va -

pana.Vapaan8 pidettävistä tunriaista  sovitaan kerran  tilikaudegsa, ll.10.1993_22.4.1994  väliseltä  työajalta  suoritetaan  varallaolokor_ 
vaus 	 mukaan.VarallaOlOkOrvaust  ei makseta  vapaapäj-.  ylen  ajalta. 
Työajan Ulkopuolella  te.htavä 	työhön ryhdytään varalla olevan  tie- Ine3tjn  määräyksestä  tai  oxna-alojtteisestj 

Saarijärve1j 	xx.xx,193  

Kalle Asplund  Martti  Peräjärvi 



-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 
-
 



Liite5 

Tielaitos 	
tiepiri 	

TARJOUSPYYNTÖ 	 1 (2)  

Yritys Oy 

Hikinentie  66 

76899 HU1TSUNNEVADA 

TALVIHOITOTYÖN YKSIKKÖHINTAURAKKA) 

"Hikimäki -  93" 

tiepiiri  pyytää urakkatarjoustanne asiakohdassa mainitus-
ta urakasta.  

I  

Urakkatarjouksen laskemista varten lähetetään seuraavat asiakirjat: 

 1) Tielaitoksen pienurakan  yleiset sopimusehdot 	lute 1 
2) Luonnos pienurakan urakkasopimukseksi.  lute x 
3) Urakkakohtainen määrämittausohje 

pvm:ltä ......... I......... 1993. 	 lute x 
4) Työkohtaiset  laatuvaatimukset  ja  työselitykset 

pvm:ltä ........./......... 1993. 	 lute x 
5) Työkohdeluettelo 	pvm:ltä  ..J..199 lute x 
6) Työmääräluettelo 	pvm:ltä  .../...199 lute x 
7) Urakkakohteiden sijaintikartta pvm:ltä  ...I...199 lute x 
8) Tarjouskirje 	 pvm:ltä  .../...199 lute x  

Muut urakassa noudatettavat asiakirjat ( katso urakkasopimusluon-
flos; urakassa noudatettavat asiakirjat) ovat nähtävänä tiemestari- 
piirin toimistossa 

osoite: 

 puh:  

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija toimittaa ennen urakan lopullista 
ratkaisua tilaajan niin erikseen vaatiessa LEL Työeläkekassan 
ilmoituksen maksuvelvollisuuden täyttämisestä sekä verovirano-
maisten todistukset verovelvollisuuksien hoitamisesta. Ilmoitukset 
eivät saa olla kuukautta vanhempia. 

Urakkatarjouksen  on saavuttava  tilaajalle asiakirjojen liitteenä 
olevan tarjouskirjekuoreen suljettuna ........./......... 1993  klo 

 mennessä osoitteella: 
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Jos  tarjous joudutaan lähettämään tavallisessa kirjekuoressa  on 
tarjouskuori  varustettava merkinnällä: URAKKATARJOUS "Hikimä

-kl -  93".  

Tarjous  on antajaansa  sitova  ja  se on  voimassa yhden kuukauden 
sisäänjättöajasta lukien. 

• 	 Jos  tarjouksen tekee työyhteenliittyniä, tulee työyhteenliittymän olla 
perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen  on  liitettävä  

I 

	

	
selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä 

 mm  vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken.  

I 	 Myös telefaxilla  tai  vastaavalla menetelmällä annettu tarjous 
voidaan hyväksyä edellyttäen, että  se on  tullut  määräaikaan 
mennessä  ja  että  se  vahvistetaan asianmukaisesti allekirjoitetulla, 
tarjouksen kanssa samansisältöisellä kirjeellä, joka  on postitettu I viimeistään tarjousten sisäänjätön määräpäivänä. 

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva 
kirje, sähke  tai  telefax  on  saapunut tilaajalle ennen avaustiIaisiutta. 
Pelkästään telefaxilla tms, tehtyä tarjousta ei hyväksytä. 

Myöhästyneet  tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palaute-
taan avaamattomina.  

Jos  tarjouksessa esitetty yksikköhinta  tai osatyön  hinta ei ole 
oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin,  on tilaajalla 

 tällä perusteella oikeus hylätä tarjous, mikäli epäsuhde  on  olennai-
nen  ja  ilmeinen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä 
ilmoitetaan ensi tilassa tarjouksen antajille. 

Urakkakohteen esittelytilaisuus  pidetään ........./......... 1993.  

Lisätietoja tarjouspyyrinöstä  ja  lähempiä tietoja paikallisista olosuh-
teista antavat sekä urakkakohdetta esittelevät: 

............... puh.............................. 
 kaikki tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa viivyttelemättä tilaajalle 

tarjouksen jättämiselle varatun ajan kuluttua umpeen. 

Tieinsinööri 	 Ismo Inssi 

Rakennusmestari 	Teuvo Torspo 

LIITTEET 	 Tarjouspyyntöasiakirjat  

TIEDOKSI 	- - 



tiepilri 	 1(6)  
Tielaitos 	 Lute x  

Pienurakkasopimus 

Talvihoito (yksikköhintaurakka)  

ja  

Tiepiiri  
I  

rakoitsija 



1.  URAKAN MAARITTELY 
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Urakoitsija sitoutuu jäljempänä mainittua korvausta vastaan teke-
mään ................tiemestaripiirin alueella yksikköhintoihin perustuvan 
urakan tämän urakkasopimuksen  ja sen  liitteenä olevien asiakirjojen 
mukaisesti. 

Urakkakohteiden  sijainti  on  esitetty kartalla  (lute x).  

Urakkakohteet  ja  niiden kunnossapitoluokitus  on  esitetty työkohde-
luettelossa  (lute x)  

Urakka-alueen tiet  on  jaettu erilaisiin kunnossapitoluokkiin. Samaan 
luokkaan kuuluville teille tehdään yleensä sama määrä toimenpiteitä 

 ja  ne pyritään pitämään yhdenmukaisessa kunnossa. 

Urakkaan kuuluvat  em. (lute x)  teiden hoitotyöt yksikköhinnalla kaik-
kine aputöineen, materiaaleineen sekä kalusto-  ja lisälaitehankintoi-
neen  kohdassa  6  mainituin  poikkeuksin: 

Urakan yksikköhintoihin  on  sisällytettävä  seuraavat tehtävät:  
I  

• 	työnjohto-  ja  yhteiskustannukset 
• 	tavoitettavissaolo 

sääntarkkailu 
• 	muut yteisluontoiset  ja  pienet tehtävät 

Tavoitettavissaolo  ja  työn aloittamisvalmius 

Vaihtoehto  1.  

Urakoitsijan työyksiköiden  tulee talvikaudella olla jatkuvassa valmiu-
dessa niin, että ne ovat suorittamassa urakkaan kuuluvia töitä 
puolen  tunnin  kuluessa tilaajan antamasta ilmoituksesta. 

Vaihtoehto  2.  (poista tarpeeton vaihtoehto) 

Urakoitsijan työyksiköiden  tulee talvikaudella olla jatkuvassa valmiu-
dessa niin, että ne tekevät talvihoitotyöt itsenäisesti kunnossapito-
luokituksen toimenpideaikoja noudattaen. 

Urakoitsijalle  tuleva korvaus maksetaan tarjouksesta  ja  muista sopi-
musasiakirjoista ilmenevien perusteiden mukaisesti. 
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työssä noudatetaan tätä sopimusta  ja  seuraavia sopimukseen liltet-
tyjä asiakirjoja  alla  mainitussa pätevyysjärjestyksessä: 

Tielaitoksen pienurakan  yleiset sopimusehdot 	 Lute x  

Tarjouspyyntöä täydentävä(t) lisäkirje(et) 	_/_.199 Lute x  

Tarjouspyyntö 	 pvm:ltä 

Urakkakohtainen määrämittausohje pvm:Itä  

Tarjous 	 pvm:!tä 

Työkohdeluettelo 	 pvm:Itä 

Työkohtainen työselitys 	 pvm:Itä 

Sopimuspiirustukset 

Piirustusluettelo  ja sen  mukaiset piirustukset 
pvm: Itä  

_I.199 Lute x 

_I_.199  Liitex  

I .199  Liitex  

_I_. 199  Liitex  

I .199 Lute x 

/_.1993  

Yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset  sekä muut urakassa nouda-
tettavat asiakirjat: 

Teiden talvihoito  II"  -julkaisu TIEL  2230006 	Lute x  

Teiden talvihoidon kuntoluokitus 	 Lute x  

Tiepiirin talvihoidon yleisperiaatteet 	 Lute x 

3.  URAKKA-AIKA  JA  KESKEYTYKSET  

Urakka käsittää työkohdeluettelossa (Litte  x)  mainittujen kohteiden 
hoitotyöt seuraavina urakkakausina:  

I ......... 199.... 	- 	........./......... 199.... 
I ......... 199.... 	- 	......... I ......... 199....  
/......... 199.... 	- 	......... /......... 199....  
/......... 199.... 	- 	......... I......... 199.... 
I ......... 199.... 	- 	......... /......... 199....  

Urakka-aika kokonaisuudessaan  on  ensimmäisen urakkakauden 
alkamispäivästä viimeisen urakkakauden päättymispäivään. 

Vastuu urakan sisältämistä tehtävistä siirtyy urakoitsijalle kausien 
alkamispäivinä  klo  12.00  ja  siirtyy takaisin tilaajalle kausien päätty-
mispäivinä  klo  12.00.  

Päivittäinen työaika  ja  muut aikamääräykset: 

Työssä  on  noudatettava asiakirjoissa esitettyjä toimenpideaikoja.  

I  
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4.  URAKKAHINTA  JA  SEN  MAKSAMINEN TYÖ VAIHEITTAIN 

Urakkahinta  yhteensä 	 markkaa. 

Urakoitsijalle  suoritetaan korvaus laskun perusteella tehtyjen  ja  tilaa-
jan hyväksymien työmäärien  ja  tarjouksessa ilmoitettujen yksikkö- 
hintojen perusteella. 

Yksikköhintaurakan kausittaiset määrämuutokset  eivät vaikuta 
yksikköhintaan.  

I  nd  eks  is  idon nais  u us  

Useampivuotisen hoitourakan urakkahinta  sidotaan tilastokeskuksen 
kuukausittain julkaisemaan maanrakennuskustannusindeksin  (1985 

 =  100)  osaindeksiin  E.  

Perusindeksinä,  johon vastaisuudessa tapahtuvaa indeksin muutos-
ta verrataan, käytetään  sen  kuukauden indeksilukua, jonka aikana 
urakkatarjous  on  pitänyt jättää tilaajalle  ja tarkistusindeksinä  urakka- 
kauden kunkin tammikuun indeksilukua. Ensimmäiseltä urakkakau

-delta  indeksin  tarkistusta ei kuitenkaan suoriteta. 

lndeksikorjaus  tehdään kunkin urakkakauden viimeisen maksuerän 
yhteydessä. Tarkistus suoritetaan siten, että kustakin maksuerästä 
vähennetään  ensin paikkakustannusten osuutena  25  %  ja indeksin 

 muutoksesta otetaan huomioon kaksi kolmasosaa  (2/3).  

Lisä-  ja  muutostöihin, joissa käytetään urakkasopimuksen mukaisia 
yksikkö-  tai  muutoshintoja,  sovelletaan indeksisääntöjä. Sensijaan 
työn aikana senhetkis een kustannustasoon sovittaviin lisä-  ja 

 muutostöihin ei sovelleta indeksisääntöjä.  

Jos  indeksin laskemisperusteita urakkasopimuksen  voimassaoloai-
kana muutetaan, ryhdytään uutta indeksiä soveltamaan heti, kun- 
vanhan indeksin julkaiseminen  on  lopetettu  ja indeksiluku,  johon 
urakkahinta  on  sidottu, korjataan uusien laskemisperusteiden 
mukaisesti. 

Arvonvähennykset  

Mikäli urakoitsija ei noudata toimenpideaikoja  tai  ei saavuta kunto-
luokituksen mukaista laatutasoa, peritään ensimmäisen muistutus- 
kerran jälkeen kultakin seuraavalta laadun alituskerralta arvonvä-
hennystä  500  mk.  

5.  TYÖN AIKAINEN VAKUUS 

Työnaikaista vakuutta  ei peritä. 
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6. MUIDEN TOIMESTA SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT  JA  HANKINNAT 

Tilaaja tekee  tai  teettää 

Ennen urakan alkua: 

Urakan aikana: 

Tilaajan omistaman kaluston  ja  materiaalien käyttö sekä korvauk-
set:  

I 

7. ERITYISESTI  VAROTTAVAT  RAKE NTEET JA  LAITTEET  

• 	Valokaapelit 
• 	Ilmajohdot 
• 	Liikennemerkit  
• 	Opastintaulut 
• 	Fohjaveden  suoja-alueet  
• 	Rautateiden  tasoristeykset 
• 	Siltojen  liikuntasaumalaitteet 
• 	Kaiteet 
• 	Valaistuspylväät 
• 	Reunakivet 
• 	Aurausviitat  

Kyseisten laitteiden osalta pidetään ennen töiden aloittamista  ja 
 hoitokauden  päätyttyä tarkastus, jossa todetaan  kyseisille laitteille 

hoitotyöstä  aiheutuneet vahingot.  

8. TYÖN AIKAISEN YLEISEN LIIKENTEEN HOITO 

 Pienurakan  yleisten  sopimusehtojen  mukaisesti.  
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9. MUITA MMRÄYKSIÄ 

Urakan suorittamisessa käytettävä työvoima  ja  kalusto 

Kussakin tehtävässä  on  käytettävä siihen soveltuvaa, riittävän 
ammattitaitoista työvoimaa. 

Kaluston  on  täytettävä seuraavat vaatimukset: 

Kuorma -auton lisälaitteina  on  oltava: 

• 	Teleskooppiaura  minim ileveys xx m 
• 	Alusterä 
• 	Hiekoituslaite 

Urakassa  käytettävä kalusto  on  varustettava NMT-puhelimilla  ja  rut-
tävin varoitusvilkuin.  

Kalusto lisälaitteineen  on hyväksytettävä tilaajalla. 

I 

10. URAKKASOPIMUKSEN ALLEKRJOITUS 

 Tätä sopimusta  on  tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

Paikka  ja  aika 

Tilaaja 	 U rakoitsija  

Todistavat 



I. 
I KUNNOSSAPIDON MÄRÄMlTTAUSOHJEET 	 pvm:ltä  2715_. 1993  

TAL VIHO ITOTYÖT  

I Talvihoito  I  kokonaishintaurakka  (litterat  9100, 9530) 

Lute x 
1(3)  

Yleiset perusteet:  

I 	 Tarjouksessa ilmoitettuun kokonaishintaan  on sisällytettävä  kaikki 
ne työkohdeluettelossa  ja työmääräluettelossa  mainitut työt,  ja  niistä 
aiheutuvat kustannukset, jotka ovat välttämättömiä kohteen aikaan- 

I 	
saamiseksi  mm. 

• 	työnjohtokustannukset 
• 	muut yleis-  ja  yhteiskustannukset  mm. puhelinkustan- 

I 	 nukset 
• 	tavoitettavissaolo 
• 	siirtoajo urakoitsijan asunnolta urakkakohteeseen 
• 	säänseuranta  I 

I 	
911OAURAUSVIITOITtJS 	 tiekm  

Työhön kuuluu: 

• 	aurausviittojen  hankinta 
• 	aurausviittojen  pystytys kaikkine siihen liittyvine töineen 

työkohtaisen työselityksen  mukaisesti 

Määrä: 

Tieosittain  mitattu tiekilometrimäärä = viitoitetun tien pituus  

9120 LUMENPOISTO 	 tiekm 

9120.10 AURAUS 	 tiekm  

Työhön kuuluu: 

Auraus  sisältää teiden  ja  niihin välittömästi liittyvien erillisaluelden 
aurauksen  ja sohjon poiston,  sekä auraustyöstä lumettuneiden 
liikennemerkkien  ja opastetaulujen  puhdistuksen. 

Määrä:  

I Yhdellä toimenpidekerralla suoritetun, aurausta sisältävän tien 
pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja  

I  
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9120.20 AURAUS JA ALUSTERAN  KÄYTTÖ SAMANAIKAISESTI 	tiekm 

Työhön kuuluu: 

Yhtäaikaisestj  suoritettu auraus auralla  ja  alusteräHä laatuvaati-
muksien edellyttämään  tasoon. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla suoritetun, aurausta sisäRävän tien 
pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja  

9130  PINNAN  TASAUS 	 tiekm  

9130.10  PINNAN  TASAUS TIEHÖYLÄLLÄ 	 tiekm 

Työhön kuuluu: 

Polanteen  tasaus  ja  poisto tiehöylällä laatuvaatimuksien edeHyttä-
mään tasoon. 

Määrä: 

Tasatun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja. 

 9130.20  PINNAN  TASAUS KUORMA-AUTON ALUSTERÄLLA 

Työhön kuuluu: 

Polanteen  tasaus  ja  poisto kuorma-auton alusterällä laatuvaatimuk-
sien edellyttämään tasoon. 

Määrä: 

Tasatun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja  

9140  MUUT LUMENPOISTOON LIITTYVÄT TYÖT 	 tiekm  

9140.10 SOHJO-OJIEN  TEKO 	 tiekm  
Työhön kuuluu: 

Sohjo-ojien teko työkohtaisten laatuvaatimusten mukaisesti 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla sohjo-ojitetun tien pituus kilometreinä. 
Määrä ei sisällä siirtoajoja  

9140.20 LUMIVALLI N MADALTAM! NEN 	 tiekm  
Työhön kuuluu: 

Lumivallien madaltaminen työkohtaisen  laatuvaatimusten mukaises-
ti. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin valleista madalle
-tun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja 



9150 HIEKOITUS 
	 3(3)  

9150.10 HIEKOITUS 

	

	
tiekm  

Työhön kuuluu: 

Urakkaan kuuluvat työkohdeluettelossa mainittujen teiden hiekka- 
materiaalin kuormaus, kuljetus  ja  levitys kohteisiin laatuvaatimus-
ten  ja työselitysten  mukaisesti. 

Määrä: 

Hiekoitetun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja. 

 9150.20 PISTEHIEKOITUS 	 suork 

Työhön kuuluu: 

Tiestöllä  olevien mäkien, risteysalueiden, kaarteiden, linja-
autopysäkkien  ja työkohtaisissa laatuvaatimuksissa  mainittujen 
erityiskohteiden hiekoitus. 

I  
Määrä:  

Mittausperusteena  on suorituskerta. Suorituskerran hiekkamenekki 
on n. 14  tonnia ja suoritusaika  n. 3  tuntia.  

9530 LIIKENNEMERKKIEN  KUNNOSSAPITO  

9530.10 LIIKENNEMERKKIEN  PUHDISTUS 
	

tiekm 

Työhön kuuluu: 

Erillisenä toimenpiteenä tehty liikennemerkkien  ja opastetaulujen. 
 puhdistaminen niihin muodostuneesta lumesta  ja  jäästä. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin liikennemerkkien  ja 
opastetaulujen puhdidistusta  käsittävän tien pituus kilometreinä. 
Määrä ei sisällä siirtoajoja.  

9530.20  REUNA-  JA SUMUPkALUJEN  PUHDISTUS 	 tiekm 

Työhön kuuluu: 

Erillisenä toimenpiteenä tehtävä paalujen  pinnan  puhdistaminen 
 urn esta,  jäästä  ja  muusta liasta työkohtaisten laatuvaatimusten 

mukaisesti. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin sumupaalujen 
puhdidistusta käsittävän tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä 
siirtoajoja... 



Lute x  
TIELAITOS 

tiepiiri 

TYÖKOHTAISET LAATUV&ATlMUKSET  JA  TYÖSELITYKSET 	pvm:ltä_/_.199 

Talvihoito / yksikköhintaurakka  (litterat  9100, 9530)  

Yleiset työselitykset 

Talvihoidon  yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset  on  esitetty urak-
kasopimuksen liitteenä olevissa julkaisussa: 'Teiden talvihoito  Il". 

Työkohtaiset työselitykset  

Tässä urakassa  on  lisäksi otettava huomioon seuraavat työkohtaiset 
työselitykset:  

I  

Työkohtaiset  laatuvaatimukset 

Tässä urakassa  on  lisäksi otettava huomioon seuraavat työkohtaiset 
laatuvaatimukset: 



Lute x  

TYÖKOHDELUETTELO 	 pvm:ltä  .../....199  

Talvihoidon vksikköhintaurakkaan  kuuluvat  tvFf 
Työkohteet _____ _____ ______ ______ Erillisalueet  _____ 

Tien  nimi  kp-  tien  Tien 111k.  liik.  Linja-  Risteyk  Pys. ja  
luok-  pit.  lev.  määrä merkit  auto set  lev.  
ka  ajon!  opast. pysäk  alueet  

_______________________________ _____  km  rn vrk kpl kpl kpl kpl  

I  



Tielaitos  
Lute x 

TARJOUS 
	

1(2)  

tiepiiri  
Työn nimi:  
Tarjouspyyntökirjeen nrc:, 
Tarjouspyyntöä  täydentävät kirjeet  nrot  

Viitaten  tarjouspyyntökirjeeseenne  sekä  tarjouspyyntöä täydentäviin kirjeisiinne tarjoudumme 
 tekemään  tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn  urakan tämän tarjouksen mukaisilla yksikkö- 

hinnoilla. 

Tarjous  on  voimassa yhden kuukauden  sisäänjättöpäivästä  lukien. 

Urakka-  
kohde  Työselite  Yksikkö 

'Hoitokauden  

määrä 
Yksikkö- 
hinta mk  Summa  mk  

9 110  Aurausviltoitus tiekm 

9l2oLumenpoisto  

9 120,1  Auraus tiekm  

9 120,2 Lumen  poisto  +alusterän  käyttö  tiekm  

9 130  Pinnan  tasaus  

9 130,1  Pinnan  tasaus  tiehöylällä tiekm  

9 130,2  Pinnan  tasaus  ka:n alusterällä tiekm  

9 140  Muut  lumenpoistoon liitt.  työt  

9 140,1  Sohjo-ojan teko  tiekm  

9 140,2  Lumivaflien madaltaminen tiekm  

9 150  Hiekoitus  

9 150,1  Hiekoitus tiekm  

9 150,2  Pistehiekoitus suork  

9 530  Liikennemerkkien kunnossap.  

9 530,1  Liikennemerkkien  puhdistus  kpl  

9 530,2  Reuna-  ja  sumupaalujen puhd. tiekm 

URAKKAHINTA  YHDELTÄ  HOITOKAUDELTA 	__________ 
URAKKAHINTA  YHTEENSÄ  - HOITOKAUDELTA 	__________  

Urakan vastaava työnjohtaja:  
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Urakan toteuttamisessa käytettävä kalusto  ja  varakalusto: 

Urakassa  kyseeseen tuleva  päivystysjärjestelmä (päivystävät  henkilöt,  päivystysajat  ja  puhe-
linnumerot):  

&  

Paikka  ja  aika 

Tarjouksen antaja 

Allekirjoittavat henkilöt 

Osoite 

Puhelin  
Telefax  





Liite6 
Tielaitos 	

tiepiiri 	
TARJOUSPYYNTÖ 	 1 (2)  

Yritys Oy 

Hikinentie  66 

76899 HUITSUNNEVADA 

TALVIHOITOTYÖN KOKONAISHINTAURAKKA) 

"Hikimäki -  93" 

tiepiiri  pyytää urakkatarjoustanne asiakohdassa mainitus-
ta urakasta. 

Urakkatarjouksen laskemista varten lähetetään seuraavat asiadrjat:  

1) Tielaitoksen pienurakan  yleiset sopimusehdot  lute 1 
2)  Luonnos pienurakan urakkasopimukseksi.  lute x I 	 3) Urakkakohtainen määrämittausohje 

pvm:ltä ........./......... 1993. 	 lute x 
4) Työkohtaiset laatuvaatimuksetja työselitykset I pvm:ttä ......... I......... 1993. 	 lute x 
5) Työkohdeluettelo 	pvm:ttä  .../...199 lute x 
6) Työmääräluettelo 	pvm:ltä  .../...1 99 lute x 

I 	 7) Urakkakohteiden sijaintikartta pvm:ltä  ..J...199 lute x 
8) Tarjouskirje 	 pvm:ltä  ...I...199 lute x 

I 	 Muut urakassa noudatettavat asiakirjat  (  katso urakkasopimusluon- 
flos; urakassa noudatettavat  asiakirjat) ovat nähtävänä tiemestari- 
piirin toimistossa 

osoite: 

 puh:  

Tilaaja edellyttää, että urakoitsija toimittaa ennen urakan lopullista 
ratkaisua tilaajan niin erikseen vaatiessa LEL Työeläkekassan 
ilmoituksen maksuvelvollisuuden täyttämisestä sekä verovirano-
maisten todistukset verovelvollisuuksien hoitamisesta. Ilmoitukset 
eivät saa olla kuukautta vanhempia. 

Urakkatarjouksen  on saavuttava  tilaajalle asiakirjojen liitteenä 
olevan tarjouskirjekuoreen suljettuna ........./......... 1993  klo 

 mennessä osoitteella: 
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Jos  tarjous joudutaan lähettämään tavallisessa kirjekuoressa  on 
tarjouskuori  varustettava merkinnällä: URAKKATARJOUS  "Hikimä-

kl -  93".  

Tarjous  on antajaansa  sitova  ja  se on  voimassa yhden kuukauden 
sisäänjättöajasta lukien.  

Jos  tarjouksen tekee työyhteenliittymä, tulee työyhteenhiittymän olla 
perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen  on  liitettävä 
selvitys työyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä 

 mm  vastuun jakautuminen työyhteenliittymän perustajien kesken. 

Myös telefaxilla  tai  vastaavalla menetelmällä annettu tarjous 
voidaan hyväksyä edellyttäen, että  se on  tullut  määräaikaan 
mennessä  ja  että  se  vahvistetaan asianmukaisesti allekirjoitetulla, 
tarjouksen kanssa samansisältöisellä kirjeellä, joka  on postitettu 

 viimeistään tarjousten sisäänjätön määräpäivänä. 

Tarjouksen peruutus voidaan hyväksyä, kun peruutusta koskeva 
kirje, sähke  tai  telefax  on  saapunut tilaajalle ennen avaustilaisuutta. 
Pelkästään telefaxilla tms, tehtyä tarjousta ei hyväksytä. 

Myöhästyneet  tarjoukset, joita ei voida ottaa käsiteltäviksi, palaute-
taan avaamattomina.  

Jos  tarjouksessa esitetty yksikköhinta  tai osatyön  hinta ei ole 
oikeassa suhteessa työosan vaatimiin kustannuksiin,  on tilaajalla 

 tällä perusteella oikeus hylätä tarjous, mikäli epäsuhde  on  olennai-
nen  ja  ilmeinen. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset. Hylkäämisestä 
ilmoitetaan ensi tilassa tarjouksen antajille. 

Urakkakohteen esittelytilaisuus  pidetään ........./......... 1993.  

Lisätietoja tarjouspyynnöstä  ja  lähempiä tietoja paikallisista olosuh-
teista antavat sekä urakkakohdetta esittelevät: 

................ puh.............................. 
 kaikki tarjouspyyntöasiakirjat tulee palauttaa viivyttelemättä tilaajalle 

tarjouksen jättämiseHe varatun ajan kuluttua umpeen. 

Tieinsinööri 	 Ismo Inssi 

Rakennusmestari 	Teuvo Torspo 

LI ITTEET 	 Tarjouspyyntöasiakirjat 

TIEDOKSI 	 - - - - 



Lute x 
itos 	 1(6)  hela 	

tiepilri 

Pienurakkasopimus 

Talvihoito (kokonaishintaurakka)  

laaja 

Tiepiiri  
I  

Urakoitsija  
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1.  URAKAN MÄÄRITTELY 

Urakoitsija sitoutuu jäljempänä mainittua korvausta vastaan teke - I 

	

	
mään ...............tiemestaripiirin  alueella tämän urakkasopimuksen  ja 
sen Ilitteiden  mukaisen kokonaishintaan perustuvan urakan.  

I Urakkakohteiden  sijainti  on  esitetty oheiseHa kartalla  (lute x) 

Urakkakohteet  ja  niiden kunnossapitoluokitus  on  esitetty työkohde- 

I  luettelossa  (lute x).  Samaan luokkaan kuuluville teille tehdään yleen-
sä sama määrä toimenpiteitä  ja  ne pyritään pitämään yhdenmukai

-sessa  kunnossa. 

Työkohteiden talvikausittaiset  keskimääräiset työmäärät  on  esitetty 
työmääräluettelossa  (lute x).  Siinä  on  myös eritelty ne määräseuran-
nassa olevat työkohteet, joiden määrien muutos vaikuttaa urakka- 
hintaan tämän urakkasopimuksen kohdan  4  mukaisesti. 

Urakkaan kuuluvat  em. (lute x)  teiden hoitotyöt kokonaishinnalla 
kaikkine aputöineen, materiaaleineen sekä kalusto-  ja lisälaitehan-
kintoineen  kohdassa  6 mainituin  poikkeuksin: 	 I  

Urakan kokonaishintaan  on sisällytettävä  seuraavat tehtävät: 

• 	työnjohto-  ja  yhteiskustannukset 
• 	tavoitettavissaolo 
• 	sääntarkkailu 
• 	muut yleisluontoiset  ja  pienet tehtävät 

Tavoitettavissac  lo  ja  työn aloittam isvalm ius:  

I 	 Urakoitsijan työyksiköiden  tulee talvikaudella olla jatkuvassa valmiu- 
dessa niin, että ne tekevät talvihoitotyöt itsenäisesti kunnossapito-
luokituksen toimenpideaikoja noudattaen.  

I  
Urakoitsijalle  tuleva korvaus maksetaan tarjouksesta  ja  muista sopi-
musasiakirjoista ilmenevien perusteiden mukaisesti. 
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I 	 työssä noudatetaan tätä sopimusta  ja  seuraavia sopimukseen liltet- 
tyjä  asiakirjoja aUa mainitussa pätevyysjärjestyksessä:  

I Tielaitoksen pienurakan  yleiset sopimusehdot 	Lute 1  

Tarjouspyyntöä täydentävä(t) Iisäkirje(et) 	I_.l99  Lute x 

I Tarjouspyyntö 	 pvm:Itä 	_I_. 199 Lute  

Urakkakohtainen määrämittausohje pvm:ltä 	_/_.199 Lute x  

Tarjous 	 pvm:ltä 	_/.199 Lute x  

Työkohdeluettelo 	 pvm:Itä 	_I_.199 Lute x  

Työmääräluettelo 	 pvm:Itä 	_I_.199 Lute x 

I Työkohtaiset  laatuvaatimukset  ja  

I pvm:ltä 	_I_.199  

Urakkakohteiden sijaintikartta 	pvm:Itä 	_I_.199 Lute x  

Yleiset laatuvaatimukset  ja työselitykset  sekä muut urakassa nouda-
tettavat asiakirjat: 

-Teiden talvihoito  Il (TIEL  2230006) 	 Lute x  

-Teiden talvihoidon kuntoluokitus 	 Lute x  

-Teiden talvihoidon yleisperiaattet 	 Lute x 

3. URAKKA-AIKA  JA  KESKEYTYKSET  

I 	 Urakka käsittää työkohdeluettelossa (Liitte  x)  mainittujen kohteiden 
hoitotyöt  seuraavina hoitokausina:  

I / ......... 199.... 	- 	........./......... 199....  

	

/......... 199.... 	- 	......... I......... 199.... 

	

I......... 199.... 	- 	......... I......... 199.... 

I 	 :::::::::::::::::: 	 :::: 	
:  

Urakka-aika kokonaisuudessaan  on  ensimmäisen urakkakauden  I alkamispäivästä viimeisen urakkakauden päättymispäivään. 

Vastuu urakan sisäitämistä tehtävistä siirtyy urakoitsijalle kausien  

I 	 alkamispäivinä  klo  12.00  ja  siirtyy takaisin tilaajalle kausien päätty- 
mispäivinä  klo  12.00.  
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Päivittäinen työaika  ja  muut aikamääräykset:  

I Työssä  on  noudatettava asiakirjoissa esitettyjä, kunnossapitoluoki-
tuksen mukaisia toimenpideaikoja.  

4. URAKKAHINTA JA  SEN  MAKSAMINEN TYÖ VAIHEITTAIN 

Urakkahinta yhteensä 	 markkaa. 

Urakkamuoto  on kokonaishintaurakka.  Kokonaishinta kattaa työkoh- 

I 	 deluettelossa (Lute x)  mainittujen kohteiden työmääräluettelossa 
 (Lute x)  mainitut työtehtävät  koko  urakka-ajalta sisältäen - hoito- 

kautta (talvikautta). 

Urakoitsijalle  suoritetaan korvaus laskun perusteella kuukausittain. 
Kuukausierien suuruus lasketaan jakamalla  koko  urakan urakkahin

-ta työkuukausien lukumäärällä. Hoitokauden  viimeisestä maksue- 

I  rästä  vähennetään mandolliset arvonvähennykset  ja  vähennetään 
 tai  siihen lisätään hoitokausittain seurattavien työtehtävien työmää-

rien muutoksista aiheutuvat kustannukset  ja indeksitarkistukset.  

I Työmääräluettelossa (Lute x) on  annettu työtehtävien talvikaustttai- 
set työmäärät. Työmääräseurannassa  olevien työtehtävien (litteroi-

I 	den) toteutuneiden työmäärien ylittäessä tai alittaessa  annetut 
työmäärät  enemmän kuin  20 %,  maksetaan yli  20 % ylittävistä tai 
alittavista työmääräseurannassa  olevien työtehtävien työmääristä  

I 	
yksikköhintaluettelon  mukainen korvaus. 

Työmäärien  muutos lasketaan hoitokauden ajalta muodostuvana 
summana.  

I 
I 	 Useampivuotisen hoitourakan urakkahinta  sidotaan tilastokeskuk- 

sen kuukausittain julkaisemaan maanrakennuskustannusjndeksjn 
 (1985 = 100) osaindeksiin E. 

I Perusindeksinä,  johon vastaisuudessa tapahtuvaa indeksin muutos-
ta verrataan, käytetään  sen  kuukauden indeksilukua, jonka aikana 
urakkatarjous  on  pitänyt jättää tilaajalle  ja tarkistusindeksinä  urakka- 

I 

	

	
kauden kunkin tammikuun indeksilukua. Ensimmäiseltä urakkakau - 
delta indeksin  tarkistusta ei kuitenkaan suoriteta.  

I 	 Indeksikorjaus  tehdään kunkin urakkakauden viimeisen maksuerän 
yhteydessä. Tarkistus suoritetaan siten, että kustakin maksuerästä 
vähennetään  ensin  palkkakustannusten osuutena  25 %  ja indeksin  

I muutoksesta otetaan huomioon kaksi kolmasosaa  (2/3).  

Lisä-  ja  muutostöihin, joissa käytetään urakkasopimuksen mukaisia 
yksikkö-  tai muutoshintoja,  sovelletaan indeksisääntöjä. Sensijaan  I 

	

	
työn aikana senhetkiseen kustannustasoon sovittaviin lisä-  ja 

 muutostöihin ei sovelleta indeksisääntöjä.  

I 	Jos indeksin laskemisperusteita urakkasopimuksen  voimassaoloai- 
kana muutetaan, ryhdytään uutta indeksiä soveltamaan heti, kun 
vanhan indeksin julkaiseminen  on  lopetettu  ja indeksiluku,  johon  

I 

	

	
urakkahinta on  sidottu, korjataan uusien laskemisperusteiden 
mukaisesti. 
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Mikäli urakoitsija ei noudata toimenpideaikoja  tai  ei saavuta kunto-
luokituksen mukaista laatutasoa, peritään ensimmäisen muistutus- 
kerran jälkeen kultakin seuraavaita laadun alituskerralta arvonvä-
hennystä  500  mk.  

5. TYÖN AIKAINEN VAKUUS 

Työnaikainen vakuus  on 10% talvikauden urakkahinnasta. Vakuus 
 peritään pidättämällä  20%  ensimmäisistä maksueristä kunnes 

vakuutta vastaava markkamäärä  on tilaajalla. 

Jos  urakoitsija toimittaa pienurakan yleisten sopimusehtojen mukai-
sen vakuuden, ylläolevaa pidätystä ei suoriteta. 

Vakuus  palautetaan urakoitsijalle  koko  urakan tultua vastaanotetuk
-si.  

6. MUIDEN TOIMESTA SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT  JA  HANKINNAT 
I  

Tilaaja tekee  tai  teettää: 

- ennen urakan alkua: 

-  urakan aikana:  

Tilaajan omistaman kaluston  ja  materiaalien käyttö sekä korvauk-
set:  

7. ERITYiSESTI VAROTTAVAT  RAKENTEET  JA  LAITTEET 

• 	Valokaapelit 
• 	Ilmajohdot 
• 	Liikennemerkit 
• 	Opastintaulut 
• 	Pohjaveden suoja-alueet 
• 	Rautateiden tasoristeykset 
• 	Siltojen lilkuntasaumalaitteet 
• 	Kaiteet 

Valaistuspylväät 
• 	Reunakivet 
• 	Aurausviltat 
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 Kyseisten laitteiden osalta podetään ennen töiden aloittamista  ja 

hoitokauden  päätyttyä tarkastus jossa todetaan niille hoitotyöstä 
aiheutuneet vahingot.  

8. TYÖN AIKAISEN YLEISEN LIIKENTEEN HOITO 

Pienurakan  yleisten sopimusehtojen mukaisesti.  

9. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

Kussakin tehtävässä  on  käytettävä siihen soveltuvaa, riittävän 
ammattitaitoista työvoimaa. 

Kaluston  on  täytettävä seuraavat vaatimukset: 

Kuorma -auton lisälaitteina  on  oltava: 

• 	Teleskooppiaura minimileveys xx  m  
Alusterä 

• 	Hiekoituslaite 

Urakassa  käytettävä kalusto  on  varustettava NMT-puhelimilla  ja  rut
-tävin varoitusvilkuin.  

Kalusto lisälaitteineen  on  hyväksytettävä tilaajalla.  

10. URAKKASOPIMUKSEN  ALLEKIRJOITUS 

Tätä sopimusta  on  tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin sopijaosapuolelle. 

Paikka  ja  aika 

Tilaaja 	 U  rakoitsija  

Todistavat 



I .  
I KUNNOSSAPIDON MÄÄRÄMITTAUSOHJEET 

 TAL VIHOITOTYÖT  

Lute x 
1(3) 

pvm:ltä  _2/_6. 1993 

Talviho  Ito / kokonaishintaurakka  (litterat  9100, 9530) 

 Yleiset perusteet: 

Tarjouksessa ilmoitettuun kokonaishintaan  on sisällytettävä  kaikki 
ne työkohdeluettelossa  ja työmääräluettelossa  mainitut työt,  ja  niistä 
aiheutuvat kustannukset, jotka ovat välttämättömiä kohteen aikaan-
saamiseksi  mm. 

• 	työnjohtokustannukset 
• 	muut yleis-  ja  yhteiskustannukset  mm. puhelinkustan- 

nukset 
• 	tavoitettavissaolo 
• 	siirtoajo urakoitsijan asunnolta urakkakohteeseen 
• 	säänseuranta  

I  

Lisä-  ja  muutostöiden sekä työmääräseurannassa olevien töiden 
määräm ittausohjeet:  

9110 AURAUSVIITOITUS 	 tiekm 

I Työhön kuuluu:  

I . 	aurausviittojen  hankinta 
aurausviittojen  pystytys kaikkine siihen liittyvine töineen 
työkohtaisen työselityksen mukaisesti  

I Määrä: 

Tieosittain  mitattu tiekilometrimäärä = viitoitetun tien pituus  

I 
9120 LUMENPOISTO 	 tiekm 

I 9120.10 AURAUS 	 tiekm  

Työhön kuuluu:  

I 	 Auraus  sisältää teiden  ja  niihin välittömästi liittyvien erillisalueiden 
aurauksen  ja sohjon poiston,  sekä auraustyöstä lumettuneiden 
liikennemerkkien  ja opastetaulujen  puhdistuksen.  

I
Määrä:  

I Yhdellä toimenpidekerralla suoritetun, aurausta sisältävän tien 
pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja  

I  
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9120.20 AURAUS JA ALUSTERÄN  KÄYTTÖ SAMANAIKAISESTI 	tiekm 

Työhön kuuluu: 

Yhtäaikaisesti suoritettu auraus auralla  ja alusterällä laatuvaati-
muksien edefiyttämään  tasoon. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla suoritetun, aurausta sisältävän tien 
pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja  

9130  PINNAN  TASAUS 	 tiekm  

9130.10  PINNAN  TASAUS TIEHÖYLÄLLÄ 	 tiekm 

Työhön kuuluu: 

Polanteen  tasaus  ja  poisto tiehöylällä laatuvaatimuksien edellyttä-
mään tasoon. 

Määrä: 

Tasatun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja. 

 9130.20  PINNAN  TASAUS KUORMA-AUTON ALUSTERÄLLÅ 

Työhön kuuluu: 

Polanteen  tasaus  ja  poisto kuorma-auton alusterällä laatuvaatimuk-
sien edellyttämään tasoon. 

Määrä:  

Tasatun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja 

 9140  MUUT LUMENPOISTOON LIITTYVÄT TYÖT 	 tiekm  

9140.10 SOHJO-OJIEN  TEKO 	 tiekm  
Työhön kuuluu: 

Sohjo-ojien teko työkohtaisten laatuvaatimusten mukaisesti 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla sohjo-ojitetun tien pituus kilometreinä. 
Määrä ei sisällä siirtoajoja  

9140.20  LUMIVALLIN MADALTAMI NEN 	 tiekm 
Työhön kuuluu: 

Lumivallien madaltaminen työkohtaisen  laatuvaatimusten mukaises-
ti. 

Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin valleista madalle
-tun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja 



9150 HIEKOITUS 
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9150.10 HIEKOITUS 

	

	
tiekm 

 Työhön kuuluu:  

Urakkaan kuuluvat työkohdeluettelossa mainittujen teiden hiekka- 
materiaalin kuormaus, kuljetus  ja  levitys kohteisiin laatuvaatimus-
ten  ja työselitysten  mukaisesti. 

Määrä: 

Hiekoitetun  tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä siirtoajoja.  

I 9150.20 PISTEHIEKOITUS 	 suork 

 Työhön kuuluu:  

I Tiestöllä  olevien mäkien, risteysalueiden, kaarteiden, linja-
autopysäkkien  ja työkohtaisissa laatuvaatimuksissa  mainittujen 
erityiskohteiden hiekoitus.  

I Määrä: 

I Mittausperusteena  on suorituskerta. Suorituskerran hiekkamenekki 
on n. 14  tonnia ja suoritusaika  n. 3  tuntia.  

9530 LIIKENNEMERKKIEN  KUNNOSSAPITO  

9530.10 LIIKENNEMERKKIEN  PUHDISTUS 	 tiekm  

I Työhön kuuluu:  

I 	 Erillisenä toimenpiteenä tehty liikennemerkkien  ja opastetaulujen  
puhdistaminen niihin muodostuneesta lumesta  ja  jäästä.  

I Määrä: 

Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin liikennemerkkien  ja 
opastetaulujen puhdidistusta  käsittävän tien pituus kilometreinä.  

1 	 Määrä ei sisällä siirtoajoja.  

I 9530.20  REUNA-  JA SUMUFAALUJEN FUHDISTUS 	 tiekm  

Työhön kuuluu:  

I Erillisenä toimenpiteenä tehtävä paalujen  pinnan  puhdistaminen 
lumesta, jäästä  ja  muusta liasta työkohtaisten laatuvaatimusten  

I mukaisesti. 

Määrä:  

I 	 Yhdellä toimenpidekerralla tien molemmin puolin sumupaalujen 
puhdidistusta  käsittävän tien pituus kilometreinä. Määrä ei sisällä 
siirtoajoja..  

I  



Lute x 

TYÖKOHTAISET  LAATU VAATIMUKSET  JA TYÖSELITYKSET Pvm:ltä  _I_199  

Talvihoito  I  kokonaishintaurakka  (litterat  9100, 9530)  

Yleiset laatuvatimukset  ja  yöselitykset 

Talvihoidon  yleiset laatuvaatimuksetja työselitykset  on  esitetty urak-
kasopimuksen liitteenä olevissa julkaisussa TIEL  2230006  : 1Teiden 
talvihoito  Il."  

Työkohtaiset työselitykset  

Tässä urakassa  on  lisäksi otettava huomioon seuraavat työkohtaiset 
työselitykset:  

p  

Työkohtaiset  laatuvaatimukset 

Tässä urakassa  on  lisäksi otettava huomioon seuraavat työkohtaiset 
laatuvaatim ukset: 



I TVÖKOHOELUETTELO 	 pvm:ltä  _I  
Talvihoidon kokonaishintaurakkaan  kuuluvat kohteet  
Työkohteet  I_____ _____ ______ ______ Erillisalueet  _____ 
Tien  nimi  kunnos  pituus  Leve  liikenne  liiken-  Linja-  Risteyk- Pysäkit 

sapito- ys  määrä  nemer- autopy-  set  ja  leväh- 
luokka  km m  ajon/  kit 	ja  säkit  dys  

vrk opste- kpl kpl  alueet 
taulut  kpl 

_______________________________ ______ _____ ______ kpl ______ _______ ______  

I  



TYÖMÄÄRÄLUETTELO 	 Pvm:ltä -  I _.199 	 Lute x 

I 	 Allaalevissa  taulukoissa  on  kokonaishintaan  kuuluvien työtehtävien  
hoitokauden (talvikausi)  keskimääräiset  työmäärät.  

I 	 Kokonaishintaan  sisältyy  työmääräseurannassa  olevien töiden  
työmäärien hoitokausittainen vaititelu  ±20%  ilmoitetusta.  

I 	 Muiden urakkaan kuuluvien töiden  (alataulukossa  mainittujen)  
määrämuutokset  eivät vaikuta  kokonaishintaan.  

Littera  
_________ 

Työ  /työkohde  
Työmääräseurannassa  olevat työt  

Yksikkö 
_________ 

Määrä talvikaudella  
_______________________  

9 120  Auraus  ja  auraus+lumen  poisto  aluste- tiekm 
rällä.  Sisältää:  
9120.1  aurauksen  ja  
9120.2  aurausalusterän  käytön  

9 150,1  Hiekoitus tiekm  

I  

Littera  
__________  

Työ  Ityökohde  
Muut urakkaan kuuluvat työt  

Yksikkö 
_________ 

Määrä talvikaudella  
_______________________  

9 110  Aurausviitoitus tiekm  
9 130,1  Pinnan  tasaus  tiehöylällä tiekm  
9 130,2  Pinnan  tasaus kuorma-auton  alusteräfiä tiekm  
9 140,1  Sohjo-ojan teko  tiekm  
9 140,2  Lumivallin  madaltaminen tiekm  
9 150,2  Pistehiekoitus suork  
9 530,1  Liikennemerkkien  puhdistus  tiekm  
9 530,2  Reuna-  ja  sum  upaalijen  puhdistus  tiekm 



Tielaitos 	 Lute x 

TARJOUS 
	 1(2)  

Työmaan nimi: 
Työn nimi: 
Tarjouspyyntökirjeen nro:, 
Tarjouspyyntöä  täydentävät kirjeet nrot 

Viitaten tarjouspyyntökirjeeseenne sekä tarjouspyyntöä täydentäviin kirjeisiinne tarjoudumme 
tekemään tarjouspyyntöasiakirjoissa määritellyn urakan seuraavalla kokonaishinnalla.  

I mk 1  
Kokonaishinta sisältää kaikkien hoitokausien yhteenlasketut työt  ja  tehtävät. 
Tarjous  on  voimassa yhden kuukauden sisäänjättöpäivästä lukien. 

Urakan yhteydessä tehtäviä muutos-  ja  lisätöitä  sekä urakan määrämuutoksia varten 
tarjoamme seuraavat yksikköhinnat: 

Urakka- 
kohde Työselite  Yksikkö 

Yksikköhinnat  
mk  

9 110 
9 120 
9 120,1 
9 120,2 
9 130  
9 130,1  
9 130,2  
9 140  
9 140,1 
9 140,2 
9 150 
9 150,1 
9 150,2 
9 530 
9 530,1 
9 530.2  

Aurausviltoitus 
Lumenpoisto 
Auraus 
Lumen  poisto  + alusterä 
Pinnan  tasaus  

Pinnan  tasaus tiehöylällä 
Pinnan  tasaus kuorma-auton alusterällä 
Muut lumenpoistoon liittyvät työt 
Sohjo-ojan teko 

Lumivallien madaltaminen 
Hiekoitus  
Hiekoitus 
Pistehiekoitus 
Liikennemerkkien  kunnossapito 
Liikennemerkkien puhdistus 
Reuna-  ja  sumupaalujen  puhdistus 

tiekm  

tiekm 

tiekm 

tiekm  

tiekm 

tiekm  

tiekm  

tiekm 

suork 

tiekm 

tiekm 

_______________  

_________________  

_________________  

-  

_________________  

__________________  

__________________  

__________________  

__________________  
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Urakan vastaava työnjohtaja: 

Urakan toteuttamisessa käytettävä kalusto  ja  varakalusto: 

Urakassa  kyseeseen tuleva päivystysjärjestelmä (päivystävät henkilöt, päivystysajat  ja  puhe-
linnumerot): 

Paikka  ja  aika 

Tarjouksen antaja 

Allekirjoittavat henkilöt 

Tarjouksen 	antajan 

Puhelin 	 Telefax  





STARCON 	 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 

KUNNOSSAPIDON KILPAILUTTAMIS  VAIHTOEHTOJEN  KEHITTAMIS
-RAPORTIN  LÄPIKÄYNTI  JA  ARVIOINTI 

Aika: 	13.10.1993  

Paikka: 	Keski-Suomen  piirikonttori  

Läsnä: 	Matti-Pekka  Rasilainen  
Jukka  Isotalo 
Jorma Hintikka 
Erkki Myllylä 
Einari  Poikonen 

 Eero Heikkilä 
Martti  Peräjärvi 

 Toivo Huttunen 
Reino  Jyrkonen  

Johtaja,  Tielaitos keskushallinto 
 Apulaisjohtaja, Tieliikenteen palvelut 

 Tiejohtaja,  Keski-Suomen  tiepiiri 
 Kunnossapitopäällikkö 

 Kunnossapitoinsinööri  
Tiemestari 
Tiemestari 
Toimitusjohtaja,  Starcon  Oy 

 Konsuitti, Starcon  Oy 
I 

	

1. 	Kokouksen avaus 

Jorma Hintikka avasi kokouksen.  

	

2. 	Kilpailuttamisen  tilanne Keski-Suomen tiepiirissä 

Erkki Myllylä kuvasi  kilpailuttamistilannetta  piirin alueella seuraavasti:  

1. Alueurakointi  on  niin laajaa kuin  se  voi tässä tilanteessa olla.  

2. Talvitöitä  on  kilpailutettu  ja tiemestaripiireissä  tehty sopimuksia lukuu-
nottamatta  Pihtipudasta,  jossa ei saatu asiallisia tarjouksia.  

3. Kaksi kuljettajan  työurakkaa  on  sovittu.  

4. Yksi kuljettaja  on  kiinnostunut ryhtymään yrittäjäksi.  

5. Tiemestaripiirit eivät vielä kilpaile alue  istaan.  

	

3. 	Tavoite 

Toivo Huttunen kävi läpi  kehittämishankkeen  tavoitteet:  

1. 	Piirin  kunnossapitoyksiköt  asetetaan  tulosyksikköinä  siinä määrin kilpaile- 
maan  kunnossapitotöistä,  että  se  luo niille  kannusteen  pitää huolta omasta 

 kilpailukyvystään. 
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2. 	Piirin  kunnossap itohenkilöstölle  tarjotaan edullisia mandollisuuksia hyö- 
dyntää ammattitaitoaan  ja  yrittäjyyttään  joko  

* 	itsenäisenä  pienyrittäjänä,  jolle  taataan tietyt markkinat alku- 
vaiheessa  tai 

* 	"sisäisenä yrittäjänä", joka ottaa  kokonaisvastuun  tietyistä  
työkohteista  tai  -vaiheista.  

3 	Kunnossapitohenkilöstön tulospalkkiojärjestelmissä  painotetaan työryhmä- 
ja  yksilökohtaiseen  j oustavuuteen  ja  tuloksellisuuteen  kannustavia perus-
teita. 

Tässä selvityksessä  on  keskitytty kohtiin  1  ja  2. 

4. 	Kilpailuttamismallit  
I  

Toivo Huttunen kävi läpi raportin keskeistä sisältöä eli  kilpailuttamis-  ja  yrittäjyysmal
-leja  kuvan  1  avulla.  

KILPAILUTTAMISEN  JA  SISÄISEN  YRITTÄJYYDEN  MALLIT 	11.11.1993 

_______  Rahoitus supistuu  Rahoituksen  koh - 
. 	 . 	 . - dentaminen  ja  prior1  :C  

>..  

V  
Tuotannon kustan- 

nukset  alas  

Aito kilpailutilanne  r 	Urakoitsijat 	 Omat kunnossa- 
o pitoyksikot  

(Ti 

o . 	 . 	 ...  
Sisäinen  yrittajyys 

Toimeksiantosuhde  Työsuhde  
C --- C  V----------------------------------a,------- ----------------------------Y-- - 

Aliurakoitsijat 	Henkiloyritykset  H 	Sisaiset urakat 	Muu kunnossa 

Sopimukset 	 Kunnossapitosopimukset Tulospalkkiot  

Omat  kunnossapitoyksiköt  voidaan saada  kilpailukykylsiksi  

Kuva  1. 



I Kansainvälisiä kokemuksia  ja  arvioita kilpailuttamisesta  ja yrittäjyydestä 

Ehdotetuista  malleista  ja  niiden soveltamiskokemuksista eri maissa käytiin laajahko 
keskustelu, jonka pääkohdat olivat: 

Yleensä kilpailuttamiseen  on  menty ulkopuolisiin yhtiöihin suunnatun tarjouskilpailun  I perusteella, joista esimerkkeinä mainittiin Englanti,  Senegal,  Uusi-Seelanti  ja  Ruotsi. 
Esimerkkialueista  vain  Ruotsin pohjoiset alueet ovat "lumivyöhykettä".  

I 1. 	Chilessä kilpailuttaminen sai laitoksen oman tuotavuuden nousuun niin, 
etteivät ulkoiset yrittäjät menestyneet kilpailussa. Myös teiden kunnossapi -

I don  laatu parani.  

2. Uudessa-Seelannissa urakointi  on  johtanut yksityisen  monopolin  kautta  

I aidon kilpailun katoamiseen," monopolihinnoitteluun".  

3. Ruotsissa jokaisella tiealueella kilpailutetaan yksi tiemestaripiiri, joka  

I 	 "jalkautetaan" henkilöstöineen  muihin töihin kolmen vuoden ajaksi  1(pak- 
koratkaisu,  sillä  tiemestaripiiri  ei saa tarjota). Suuret rakentajat ovat ehkä 
alihinnoittelulla valtaamassa markkinoita esimerkkinä  Skanskan  tarjous  16 

I 

	

	
Mkr  seuraavaksi  alin  20  Mkr.  Lisäksi tiemestaripiiriin joudutaan palkkaa- 
maan tiemestari viranomaistehtävien hoitoa varten, koska kunnossapito- 

I 	
standardeja ei voida pitää velvoittavina.  

6. 	Raportissa esitettyjen  mallien  arviointia  

I 1. 	Urakoinnin  soveltuvuudesta pääteiden kunnossapitoon esiintyi eriäviä 
näkemyksiä, mutta keskustelun jälkeen todettiin, ettei todellisia esteitä 
urakoinnin käytölle myöskään pääteiden kunnossapitoon ole olemassa.  I Tosin nähtiin hyväksi, että kunnossapidon urakointia opetellaan  ensin 

 alempiluokkais  illa  teillä.  

2. Urakoijien  konkursseja pidettiin riskinä, josta ei kuitenkaan katsottu aiheu- 
tuvan kohtuutonta haittaa. Tielaitoksen omilla resursseilla sekä tarvittaessa  

I vaikka rahalla saadaan tiet hoidettua.  

3. Vanhoista "urakoista"  ja  piiskarahoista  todettiin, että ne ovat työläytensä  

I 	 ja  sopimuksiin sisältyvän  30 % urakkavoittovaatimuksen  vuoksi vanhentu- 
neita  ja  aiheuttavat helposti  vain  lisäkustannuksia, koska urakoinnissa ei 
voida hyödyntää menetelmien kehittymisen vaikutusta.  

I 4. 	Sisäinen yrittäjyys  on  uusi asia tielaitoksessa.  Sen  kokeilut soveltuvat 
hyvin tielaitoksen nykytilanteeseen, koska näin  on  mandollista säädellysti  

I 	 kehittää vaihtoehtoista tarjontaa joka lisää paineita myös omalle henkilös- 
tölle tuottavuuden parantamiseksi.  

I 	5. 	Malliin sisältyvän kehittämispolun avulla voidaan pienin harppauksin 
edeten  ja  yrittäjyyttä  asteittain hyödyntäen kehittää omasta henkilöstöstä 
osaavia yrittäjiä. Tielaitoksen omaa kapasiteettia voidaan purkaa henki- 

I 

	

	
löstön  ja  mandollisesti myös koneiden  ja  laitteiden osalta tasapainoisesti, - 
jos  yrittäjäksi siirtyvä ostaa  tai  vuokraa jonkin pääkoneen lisälaitteineen 
tielaitokselta.  

1  



I 
I  Yhteenvetona kunnossapitopäällikkö Erkki Myllylä totesi, että tässä kehitettyyn mal- 

liin perustuen voidaan tehdä kunnossapitosopimuksia sekä oman henkilöstön että yrittä- 
jiksi  siirtyvien kanssa aina tiemestaripiirien aitoon kilpailuttamiseen asti. 

I  Kilpailuttamisesta  koituu tiepiirille ainakin seuraavia etuja:  

1. Yrittäjyyteen  perustuva työskentely  ja tiepiirien johtamiskulttuurin  muutos 
tekijästä teettäjäksi sekä laatuvastuutyöskentely vähentävät työnjohtotyötä  

I ja  siten luovat edellytyksiä myös tiemestaripiirien määrän vähentämiselle  

2. Kilpailu luo nykyistä paremman motiivin myös kunnossapitokaluston  ja  

I työmenetelmien kehittämiselle.  

3. Velvoitteet erityiskorvausten maksamiseen vähenevät  tai  jäävät pois.  

I 4.  Tiepiirin vaihtoehdot kunnossapitotehtävien hoidossa lisääntyvät sitä mu- 
kaa kuin myönteiset kokemukset yrittäjyydestä lisäävät kiinnostusta  ja  
kasvattavat palveluiden tarjontaa.  

7.  Mitä päätöksiä tarvitaan kokeilujen laajentamista varten? 

Kokouksessa todettiin,että käytännön sopimusten pohjaksi johdolta tarvitaan periaate- 

I  päätöksiä, jotka koskevat kaluston myyntiä  ja vuokrausta, liikennelupia, henkilöstöetuja 
ja  verotusta. Kokouksessa päädyttiin seuraaviin yleissuosituksiin.  

1. Urakkasopimusten  kesto: 

Aloittavalle urakoitsijalle  ensimmäinen sopimuskausi  3  vuotta  ja  optio 
kandelle seuraavalle,  jos  työt hoituvat sopimuksen mukaisesti.  

2. Kaluston (auton)myynti: 

* 	Vaihtopörssihinta  tai huutokauppahinta 

* 	Takuu pääkomponenteille enintään  1  vuosi. 

* 	Takuu ei koske käyttövirhettä  tai  normaaleja kuluvia osia. 

* 	Osamaksutapauksessa  vaaditaan vakuutus ainakin pääkoneel - 
le.  sen  maksaa koneen ostaja. 

* 	Maksuaika  on  sama kuin aloitussopimuksen pituus  (3v) 

* 	Osamaksukorko  6 % 

* 	Lunastussopimus  molempiin suuntiin pääsääntö maksamaton  

I 	 hintaosuus.  Mandolliset vauriot arvioidaan  ja  hinnoitellaan 
erikseen. 



5 

3. Kaluston vuokraus: 

* 	Vuokraus hinnaston mukaan. 

* 	Sopimuksen pituus  on  sama kuin urakkasopimuksenkin.  

4. Liikennelupa 

* 	Auraus  ei edellytä liikennelupaa. 

* 	Tielaitos  voi osallistua liikenneluvan saannin edellytyksenä 
olevan kurssin kurssimaksuun. Koulutus omalla ajalla. 

* 	Liikenneluvan takuumaksu  on 70.000  mk. Raha palautetaan 
aikanaan, joten kuluksi  jää vain pankkitakuumaksu tai  mah-
dollinen lainan korkokulu. Näistä kuluista vastaa yrittäjä.  

I 
5. Henkilöstöedut  ja  "katuminen". 

* 	Eläke-edut muuttuvat. Ne ovat hoidettavissa esimerkiksi 
yrityksen lisävakuutuksien kautta. 

* 	Mandollisuus palata takaisin tielaitokselle työsuhteeseen  3  
vuoden kuluessa. 

* 	Yrittäjäkoulutusta tarjotaan sopimusyrittäjille alkuvaiheessa 
jopa täysin veloituksetta, mutta myöhemmin ainakin osaksi 
maksullisena.  

6. Verotus yrittäjänä. 

* 	Hankittava ennakkopäätös verokohtelusta  

7. Tiedottaminen  ja  yrittäjyyden  markkinointi. 

* 	Yrittäjyyden  sisäinen markkinointi käynnistetään välittömästi 
ainakin Keski-Suomen tiepiirissä. 

* 	Keski-Suomen tiepiirin kokemukset ovat käytettävissä  koko  
tielaitosta  koskevaan tiedottamiseen  ja  kouluttamiseen. 

* 	Alan  liitot (SML  ja KAL)  on informoitava  siten, että ne 
ymmärtävät  koko  ao.  yrittäjien työmandollisuuksien kasvavan 
sitä mukaa kuin tielaitoksen omaa henkilöstöä siirtyy yrittä-
jiksi., koska tätä kautta työt avautuvat siirtymäkauden jälkeen 
avoimeen kilpailuun, jolloin liittojen jäsenet pääsevät tarjo-
amaan palveluitaan samalta viivalla. Muutoksen käynnistymi-
nen edellyttää, että tielaitoksen henkilöstön "yrittäjyyskyn-
nystä" madalletaan siirtymäkauden erikoiseduin. 
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