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URAKKASOPIMUS LUONNOS: 
Louhintaurakan hankinta 
 
Asiakirjassa käytettävien värimerkintöjen selitykset: 

- Kursivoitu sininen fontti: Tarjouskilpailun aikainen informatiivinen viesti, joka poistetaan allekir-
joitettavasta sopimuksesta. 

- Turkoosi taustaväri: Puuttuva tieto, joka täydennetään allekirjoitettavaan sopimukseen. 
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I. SOPIJAOSAPUOLET 
 
 

1.1. Sopijaosapuolet ja sopimusyhteyshenkilöt 
 

Tämän Sopimuksen sopijaosapuolet ovat: 
 
______________________________________________________ 
Tilaaja: 
Jyväskylän kaupunki  Sopimusyhteyshenkilö: 
Altek Aluetekniikka -liikelaitos, Teemu Liimatainen 
(jäljempänä Altek tai Tilaaja) puhelin: 014 266 8157 
Kuormaajantie 26  teemu.liimatainen@jkl.fi 
PL 233   Kuormaajantie 26 
40101 JYVÄSKYLÄ  PL 233 
y-tunnus: 0174666-4  40101 JYVÄSKYLÄ 

 
  ____________________________________________________ 

Urakoitsija: 
Yrityksen nimi  Sopimusyhteyshenkilö: 
(jäljempänä Myyjä tai Urakoitsija) Etunimi Sukunimi 
Postiosoite   puhelin: 
Postinumero ja –toimipaikka e-mail: 
y-tunnus: 0000000-0 
 
______________________________________________________ 

 
 
 

1.2. Sopimuksen  siirtäminen 
 
Sopimusta ei saa siirtää kolmannelle osapuolelle ilman kummankin sopija-
puolen kirjallista suostumusta. 
 

 
II. MÄÄRITELMIÄ 

 
Tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä käytetään termejä/määritelmiä, joiden 
tarkoitus on täsmentää Sopimuksen sisältöä ja helpottaa Sopimuksen tul-
kitsemista. Kaikkia määriteltyjä termejä käytetään tekstissä kursiivilla ja 
isolla alkukirjaimella kirjoitettuna. 
 
Sopimuksessa käytetään seuraavia määritelmiä: 
 

• Sopimuksella  tarkoitetaan tätä Sopimusta liitteineen, jolla sovitaan 
V. kohdassa yksilöidyn Urakan hoitamisesta. 

• Järjestelmä:  dynaamista hankintajärjestelmää kutsutaan Järjes-
telmäksi. Selvennyksen vuoksi tietojärjestelmiä ei kutsuta järjestel-
mäksi, vaan koko nimellä (tietojärjestelmä). 

• Tarjouspyyntö : Järjestelmän perustamisen yhteydessä julkaistua 
asiakirjakokonaisuutta kutsutaan Tarjouspyynnöksi. 

• Alustava tarjous:  Dynaamisessa hankintajärjestelmässä Järjes-
telmään ilmoittaudutaan Alustavalla tarjouksella. Termi on sama, jo-
ta käytetään dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää-
dännössä. 

• Urakka: louhintaurakkaa (Sopimuksen 5. kohdassa määriteltyä teh-
täväkokonaisuutta) kutsutaan jäljempänä Urakaksi. 
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o Palvelulla  tarkoitetaan Urakan suorittamista (työtä). 
• Urakkatarjouskilpailu : Tämä Sopimus on solmittu Tilaajan järjes-

tämän Urakkatarjouskilpailun perusteella. Urakkatarjouskilpailu-
jen tarkoituksena voi olla Urakkatarjouspyynnössä yksilöidyn 
louhintaurakan hankkiminen tai alla määriteltävään Tilausso-
pimuskokonaisuuteen tähtäävä kilpailu. 

• Urakkatarjouspyyntö: Tarjouspyyntöasiakirjat, joilla Urakkatar-
jouskilpailu järjestettiin. 

• Tilaussopimuskokonaisuus : Urakkatarjouspyyntö voidaan 
kohdistaa määriteltävälle ajanjaksolle  siten, että Urakkatar-
jouskilpailun ehdoissa tarjottavat Urakat voidaan rajata esi-
merkiksi kokonsa ja/tai Urakan arvon ja/tai louhintatyypin 
ja/tai jonkin muun Urakkatarjouspyynnössä määriteltävän ra-
jauksen perusteella. Tilaussopimuskokonaisuuden tarkoituk-
sena voi olla esimerkiksi pienten tai yllättävien louhintatarpei-
den toteuttaminen.  

o Tilaussopimuksella  tarkoitetaan sellaista Tilaussopimus-
kokonaisuuden sisällä tehtyä tilausta, jonka perusteella syn-
tyy sopimus tilatun kohteen Urakoimisesta. 

o Tilaustaulukolla  tarkoitetaan Liite 1a:n mukaista taulukkoa, 
jonka avulla valitaan Urakoitsija, jolle Urakkaa tarjotaan Ti-
laussopimuskokonaisuudessa. Tilaustaulukkoon on tallen-
nettu kaikkien Urakoitsijoiden hinnat eri urakkatyypeille. Ti-
laustaulukossa on myös solut, joihin kirjataan suunnitelman 
mukaiset määrät.  

• Urakkatarjous:  Tarjous, jolla Urakoitsija vastasi Urakkatarjous-
pyyntöön. Dynaamista hankintajärjestelmää koskevassa lainsää-
dännössä tätä kutsutaan tarjoukseksi tai täydentäväksi tarjouksek-
si. 

• Urakoitsija : Urakasta tilauksen/sopimuksen saanutta kutsutaan 
Urakoitsijaksi. 

• YSE-ehdoilla  tarkoitetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja 
(YSE 1998), joita noudatetaan tässä Sopimuksessa (kohdissa 7.1.-
7.2.) kerrotussa laajuudessa. 

 
 

III. SOPIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 
 

 
3.1. Sopimuksen  tausta 

 
Tilaaja on perustanut Dynaamisen hankintajärjestelmän 11.4.2016 julkais-
tulla hankintailmoituksella ja kutsunut Järjestelmään hyväksytyt tarjoajat 
Urakkatarjouskilpailuun. Myyjä on valittu Urakoitsijaksi hankintapäätöksellä 
(XX/2016, xx.xx.201X). 
 

 
3.2. Sopimuksen  tarkoitus 

 
Sopimus koskee kohdassa 5. määritellyn kohteen louhintaurakan toteut-
tamista. 
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IV. SOPIMUSASIAKIRJAT JA NIIDEN TULKINTAJÄRJESTYS 
 
Tässä Sopimuksessa sen erottamattomina osina ovat seuraavat liitteet: 

 
Liite 1a: Tilaustaulukko (Laaditaan vain usean toimittajan  

sopimuksiin.) 
Liite 1b: Urakointikohteen määrittelyasiakirja 
Liite 1c: Urakkarajaliite(pohja) 
 
Liite 2a: Rakennusurakan yleiset sopimusehdot, YSE 1998 
 
Mikäli tässä Sopimuksessa ja sen liitteissä on ristiriitaisuuksia, tulkitaan 
ensin tämän Sopimuksen sisältöä ja sen jälkeen liitteitä yllä olevassa jär-
jestyksessä. 
 
 
 

V. SOPIMUKSEN KOHTEET 
 
 

5.1. Urakkaan  kuuluvat Palvelut  
 
Yleistä:  
- Urakat toteutetaan yleensä asutuskeskuksissa. 
- Urakat toteutetaan Tilaajan määrittelemässä kohteessa. 
- Altek toimii YSE-ehtojen mukaisena työmaan johtovelvollisuuksista vastaavana 

urakoitsijana. 
- Tilaaja vastaa Työmaapalveluista kohdassa 7.2. määritellyssä laajuudessa. 
- Työmaan kieli on suomi. 
- Urakkaan liittyvän Käyttötarvikkeiden vakuuttaminen kuuluu Urakoitsijalle. 
 
Tilaajan  vastuulle kuuluvat tehtävät 
- Tilaaja puhdistaa kalliopinnat maamassoista ja suorittaa työmäärien mittaukset 

(pintavaaitus).  
- Työn aikaiset merkintämittaukset kuuluvat Tilaajalle. 
- Tilaaja huolehtii louhintatyön tärinämittauksen järjestämisestä, sekä kiinteistöjen 

alku- ja loppukatselmuksista erillisen työmaakohtaisen suunnitelman mukaisesti. 
Tärinämittausjärjestelyt, kiinteistökatselmuksen tarve ja mittauksen suorittava 
asiantuntija hyväksytetään Urakoitsijalla. Mikäli Urakoitsijan näkemys ennakko-
katselmus- ja tärinämittaustarpeesta eroaa Tilaajan ja Tilaajan nimeämän asian-
tuntijan näkemyksestä, voi Urakoitsija kustannuksellaan teettää katselmuksia ja 
tärinämittausta myös laajemmalla alueella.  

- Tilaaja sopii Urakoitsijan kanssa Urakkakohteittain käytettävästä katselmusten 
suorittajasta ja katselmusten laajuudesta. 

 
 
Urakan toteutukseen kuuluu: 
- Urakoitsija on velvollinen tutustumaan työkohteeseen paikan päällä ennen töi-

den aloittamista (ns. ennakkokatselmus), jolloin yhdessä työmaan vastaavan 
työnjohtajan kanssa käydään läpi mahdolliset Urakansuoritukseen vaikuttavat 
asiat. 

- Urakoitsijan hankkimat tarvittavat räjäytysluvat.  
- Urakoitsijan laatimat tarvittavat turvallisuussuunnitelmat (Tilaajalle toimitettuna) 
- Kaikista kentistä tehdään poraus- ja panostussuunnitelma, jotka räjäytystyön 

johtaja toimittaa työmaan vastaavalle työnjohtajalle sovituin aikavälein. Räjäytet-
tävät kentät suunnitellaan siten, ettei sallittuja heilahdusnopeuden arvoja ylitetä. 

- Tilaajan määrittelemän alueen kallion louhiminen vaaditulta toteutusalueelta 
(pinta-ala ja tilavuus).  
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- Tilaajan määrittelemällä alueella sijaitsevien suurten kivien louhiminen. 
- kallio- ja kiviaineksen louhiminen max. 400 mm lohkarekokoon. 
- ylisuurten lohkareiden rikotus kulloisenkin louhintatyön edistymisen kannalta vii-

vytyksettä, ellei Urakkakohtaisesti ole muutoin sovittu. Rikotuksen odottamisen 
vuoksi työmaan kaivu- ja täyttötyöt eivät saa viivästyä suunnitellusta (rikotuksen 
viivästymisen aiheuttama haitta voi olla Sopimuksen purkuperuste). 

- täkkäys , täkkäysmateriaalit ja täkkäyksessä käytettävien mattojen konenostot 
- kalliopinnan puhtaanapito (lumi) 

 
Urakka katsotaan suoritetuksi, kun tilatun kohteen kallio- ja kiviaines on louhittu 
vaaditulta alueelta ja/tai tilavuudelta edellä kuvattuun louhekokoon asti. 
 
Louhitun kiviaineksen lastaus- ja kuljetustehtävät, eivätkä muut työmaan tehtävät 
kuulu Urakkaan. 

 
 

5.2. Työaika 
 
Työmaiden päivittäinen normaali työaika: 

• maanantaista torstaihin on 8 tuntia (kello 7.00 – 15.30) sekä 
• perjantaina 6 tuntia (työajan lyhennys) (kello 7.00 – 13.45). 

 
Urakoitsija voi sopia muuna aikana suoritettavista töistä Tilaajan kanssa. 
 

 
5.3. Urakan  kohde / Vaihtoehto 1 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2) 

 
 

 Tämä Sopimus koskee  ___     (missä?) Urakkaa.  
Siihen kuuluu otsikon 5.1. alla määritellyt tehtävät. Urakka on määritelty yksi-
tyiskohtaisemmin liitteessä 1b. 
 

 
5.4. Urakan kohde / Vaihtoehto 2 (sopimusta solmittaessa valitaan vaihtoehto 1 tai 2) 

 
 Tämä Sopimus on yksi usean toimittajan kanssa solmituista sopimuksista, joka 

kuuluu siihen Tilaussopimuskokonaisuuteen, josta valitaan Urakoitsija 5.4.1. ot-
sikon alla kuvattujen periaatteiden mukaisesti. Tilaaja voi Sopimuksen perus-
teella tilata Urakoitsijan suorittamaan yksilöimäänsä Urakkaa. Tilaussopimuk-
sessa viitataan tähän Sopimukseen. 

 
 

5.4.1. Tilaussopimuskokonaisuuden periaatteet ja ehdot 
 
 

5.4.1.1. Tilaussopimuskokonaisuuteen nimetyt Urakoitsijat  
 
Nimetyt Urakoitsijat (lisätään tai vähennetään sen mukaan, kuinka monta 
tuli nimetyksi) ovat: 
1.     (Urakoitsijan nimi) 

 
2.     (Urakoitsijan nimi) 
 
 

  



SOPIMUSLUONNOS 

 
 

7 

5.4.1.2. Tilaussopimuskokonaisuuden  voimassaoloaika  
 
Näitä periaatteita noudatetaan silloin, kun Urakkatarjouskilpailun perusteel-
la on solmittu usean Urakoitsijan Tilaussopimuskokonaisuus, joka on voi-
massa    .   .20    -    .   .20   .  
 
 

5.4.1.3. Tilaustaulukko (Liite 1a) 
 

Tilaustaulukkoon on tallennettu Tilaussopimuskokonaisuuteen nimettyjen 
Urakoitsijoiden yksikköhinnat. Tilaustaulukossa on myös solut Urakan 
suunnitelmien mukaisia määrätietoja varten. Tilaustaulukko laskee ilmoitet-
tujen määrätietojen ja tallennettujen urakkahintatietojen perusteella Ura-
koitsijoiden edullisuusjärjestyksen. 

 
 

5.4.1.4. Tilaussopimuskokonaisuuden tilaamisen periaatteet  
 
Tilaussopimuskokonaisuudessa Tilaaja tilaa eri Urakoitsijoilta Urakoita 
kunkin työmaansa tarpeiden mukaisesti. Tilaaminen perustuu Tilaustauluk-
koon (Liite 1a).  
 
Tilattaessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 
1. Tilaajan tarve  määrittelee Urakan sisällön ja ajankohdan. 
2. Tilaaja määrää Urakan valintaperusteen sen mukaan: 

a. minkä suuruinen Urakka ja Urakan etenemä suunnitelmien pe-
rusteella on kyseessä ja 

b. onko kyseessä saneerauskohde vai uudisrakennuskohde  
c. onko kyseessä asutuskeskus-, ja 
d. onko suunnitelmien perusteella kyseessä  

i. m2tr-perusteinen Urakka 
ii. tai m3ktr-perusteinen Urakka 
iii. tai m3ktr-perusteinen kivien räjäytys Urakka 
iv. tai jokin näiden yhdistelmä. 

 
3. Tilaaja tarjoaa tilausta sille Urakoitsijalle, joka on Tilaustaulukon mu-

kaan edullisin. 
 

4. Tilauksen saava Urakoitsija hyväksyy tai hylkää tilauksen. 
a. Hyväksytty Tilaus johtaa Tilaussopimukseen, jossa määritellään 

toimeksiannon sisältö. 
b. Hylätty tilaus antaa Tilaajalle oikeuden tarjota tilausta Tilaustau-

lukon perusteella seuraavaksi edullisimmalle toimittajalle. Näin 
toimitaan kunnes joku toimittaja hyväksyy Tilauksen. 

 
5. Tilaajalla on oikeus työmaan edistymisen turvaamiseksi tilata lisää 

Urakoitsijoita Tilaustaulukon mukaisessa järjestyksessä. 
 

 
 

VI. SOPIMUSOSAPUOLTEN YLEISET VELVOITTEET 
 

 
Osapuolet pyrkivät yhdessä saavuttamaan tämän Sopimuksen tavoitteet. 
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6.1. Salassapito 
 

Tilaaja noudattaa toiminnassaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudes-
ta. 
 
Sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa toisiltaan saamansa aineistot ja 
tiedot sikäli kuin ne ovat lain perusteella salassa pidettäviä sekä olemaan 
käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. 
 
Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa ja tietoa, (a) joka on 
yleisesti saatavilla taikka muuten julkista tai (b) jonka sopijapuoli on saanut 
kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta tai (c) joka oli vas-
taanottavan sopijapuolen hallussa ilman aineistoa koskevaa salassapito-
velvollisuutta ennen aineiston saamista toiselta sopijapuolelta tai (d) jonka 
sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta 
saamaansa aineistoa tai tietoa. 
 
Salassapitovelvollisuuden rikkomisena ei pidetä viranomaisten velvoittavan 
määräyksen vuoksi tapahtuvaa tietojen luovuttamista viranomaisille tai 
muulle taholle. 
 
Urakoitsija ei saa käyttää Sopimusta tai Tilaajan nimeä markkinoinnissa il-
man Tilaajan lupaa. 
 

 
6.2. Tilaajaa koskevat yleiset velvoitteet 

 
YSE-ehtojen mukaisesti siinä laajuudessa kuin niitä Urakoissa tämän So-
pimuksen perusteella noudatetaan. 

 
 

6.3. Urakoitsijaa koskevat yleiset velvoitteet 
 

Urakoitsija huolehtii saamiensa Urakoiden toteuttamisesta tämän Sopi-
muksen ja YSE-ehtojen mukaisesti. 
 
Urakoitsija sitoutuu hoitamaan yhteiskunnalliset velvoitteet. Lisäksi Ura-
koitsija sitoutuu käyttämään tilaajavastuulain edellytysten osoittamisessa 
Tilaajan käyttämän kumppanin (Suomen Tilaajavastuu Oy) tuotteita: 

• Luotettava Kumppani –palvelua (Tilaajavastuulain velvoitteet) 
• sekä hankkimaan työntekijöilleen Valttikortti –henkilökortit.  

Urakoitsijan tulee ilmoittautua työmaalle ennen töiden aloittamista Vero-
numero.fi –järjestelmän kautta. Kaikki Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen 
työmailla työskentelevät työntekijät tulee olla kirjattuna järjestelmään en-
nen  töiden aloittamista. 
Edellä kuvatut vaatimukset sitovat Urakoitsijaa myös Urakassa käyttämi-
ensä alihankkijoiden osalta. 

 
Urakoitsija vastaa omassa toiminnassaan siitä, että: 

• Sen henkilöstö täyttää tämän Sopimuksen vaatimukset, perehdyt-
tää heidät asianmukaisesti ja varustaa riittävillä turva- ja suojava-
rusteilla. 

• Rakennusvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet ovat kunnossa ja 
täyttävät voimassa olevat turvallisuusmääräykset ja standardit (CE 
-merkintä). 

• Työssä noudatetaan Suomen lakia, Tilaajan ohjeita ja työmaan jär-
jestyssääntöjä sekä työsuojelu- ja turvallisuusmääräyksiä. 
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• Urakoitsijalla on täysimääräinen, koko sopimuskauden kattava vas-
tuuvakuutus, josta korvataan vahingot, jotka Urakoitsija aiheuttaa 
Tilaajalle tai kolmansille osapuolille. Vastuuvakuutuksen määrä on 
riittävä suhteessa Urakan riskeihin. Mikäli vastuuvakuutus ei kata 
täysimääräisesti aiheutuneita välittömiä vahinkoja, vastaa Urakoitsi-
ja vahingoista täyteen määrään asti. 

 
 

6.4. Urakoitsijan Urakan toteuttamiseen osallistuvaa henkilöstöä koskevat va ati-
mukset 

 
• Henkilöstö on ammattitaitoinen, suomen kielen (kirjallinen ja suulli-

nen) hallitseva, työnjohdon opastuksella työmaahan perehdytetty ja 
jolla on asianomaisessa työssä vaadittavat luvat sekä liikennealu-
eilla työskenneltäessä voimassa oleva katu- tai tieturvakortti. 

• Henkilöstö huomioi työssään liikenneturvallisuuden sekä liikenne-
alueilla työskentelystä annetut määräykset ja Tilaajan turvallisuus-
ohjeet 

• Henkilöstö raportoi työnjohdolle liikenne- ja työturvallisuudessa ha-
vaitsemansa puutteet ja riskit 

• Henkilöstöltä edellytetään asianmukaista näkyvää varoitusvaatetus-
ta. Liikenne- ja työmaa-alueilla työskenneltäessä tulee Henkilöstön 
pukea varoitusvaatteet ylle ennen työajan alkamista ja pitää ne yh-
täjaksoisesti yllä työnajan päättymiseen saakka.  

• Henkilöstön tulee käyttää kypärää työmaalla. 
• Henkilöstö on rekisteröity verottajan julkiseen veronumerorekisteriin 

ennen työn aloittamista. 
• Henkilöstön tulee kirjautua työmaalle VALTTI –älykortilla päivittäin. 

 
 
 

VII. YLEISET SOPIMUSEHDOT 
 

Yleisinä sopimusehtoina noudatetaan tämän ”VII. YLEISET SOPIMUSEH-
DOT” –osion ehtoja ja niille alisteisina tässä osiossa kerrottuja YSE-ehtoja 
Sopimuksen kohdassa 7.2. kerrotulla tavalla. 
 

 
7.1. YSE-ehtojen  määritelmien noudattaminen 

 
Tätä Sopimusta ja muita sen liitteitä tulkittaessa noudatetaan Sopimuksen 
ja sen liitteiden mukaisia määritelmiä. YSE-ehtojen määritelmiä noudate-
taan YSE-ehtoja tulkittaessa. 

 
 

7.2. YSE-ehtojen  pätevyys 
 

YSE-ehtoja noudatetaan sellaisenaan, pois lukien seuraavat poikkeukset: 
 
2 § Sivuvelvollisuudet : Noudatetaan sellaisenaan 1. momentin g-kohtaa 
lukuunottamatta (Työmaatiet toteuttaa Tilaaja). 
3 § Työmaapalvelut : Noudatetaan vain 2. momentin a-c –kohtia. 
4 § Työmaan johtovelvollisuudet: 2. momentin e-kohtaa lukuun ottamat-
ta noudatetaan sellaisenaan. 
18 § Viivästyssakko: Ei noudateta. 
30 § Vastuu takuuajan jälkeen : Ei noudateta. 
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36§ Vakuudet: Noudatetaan Sopimuksen 7.10. kohdassa kerrotulla taval-
la. 
37 § Tilaajan vakuudenantovelvollisuus: Pykälää ei noudateta. 
40 § Urakkahinnan maksaminen: Ei noudateta. 
48 § Indeksin vaikutus urakkahintaan: Pykälää ei noudateta. 
49 § Hintojen ja palkkojen muuttamisen vaikutus ura kkahintaan:  Ei 
noudateta. 
50 § Ylivoimaisen esteen vaikutus urakkahintaan: Ei noudateta 2. ja 3. 
momentteja. 
53 § Irrotettavat ainekset, purku- ja ongelmajäte:  Ei noudateta. 
74 § Takuutarkastus: Ei noudateta. 

 
 

7.3. Yhteyshenkilöt 
 

Sopimusosapuolet ovat nimenneet sopimusyhteyshenkilöt. Sopimuskau-
den alkaessa yhteyshenkilöinä toimivat sopimukseen kirjatut henkilöt. So-
pimusyhteyshenkilöt vastaavat osapuolten välisestä yhteydenpidosta.  

 
 

7.4. Ylivoimainen este 
 
YSE-ehtojen mukaisesti.  
 

 
7.5. Hinnat  

 
Urakan hinnat on kirjattu Liitteessä 1a ja/tai Liitteessä 1b. 
 
Hinnat ovat kiinteät koko Urakan ajan. 
 
Muut hintoihin liittyvät ehdot 
Hinnoissa noudatetaan arvonlisäveron osalta kulloinkin voimassa olevaa 
lainsäädäntöä. Hinnat sisältävät kaikki Urakan toteuttamisesta aiheutuvat 
kulut. Hintaan sisältyy siten myös mahdolliset päivärahat ja ylityökorvauk-
set. Laskuun ei voi lisätä laskutus- tai pientoimituslisiä tai muita lisiä joista 
ei ole erikseen sovittu. 
 
 

7.6. Virhe ja hinnanalennus 
 
YSE-ehtojen mukaisesti.  
 

 
7.7. Viivästyksen ehkäiseminen ja viivästyssakko 

 
Urakoitsija on velvollinen käyttämään kaikkia kohtuudella käytettävissä 
olevia keinoja viivästyksen estämiseksi. Kohtuullisia keinoja on ainakin 
työpäivän pidentäminen, viikonloppujen käyttäminen, lisätyövoiman ja 
muun lisäresurssin (esim. aliurakoitsijan) käyttäminen.  
 
Mikäli Urakka ei tule kokonaisuudessaan suoritetuksi Urakoitsijasta riippu-
vista syistä sovittuun päivään mennessä, on Tilaajalla oikeus viivästyssak-
koon Urakan kokonaisarvon mukaisesti seuraavan luokittelun mukaisesti: 
 

a) Urakan  arvo alle 30.000 €: Tilaajalla on oikeus periä Urakoitsijalta 
viivästyssakkona enintään 200 euroa jokaiselta arkipäivältä sovitus-
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ta Urakan valmistumispäivästä lukien. Viivästyssakkoa voidaan ko-
rottaa 500 euroon työpäivältä sen jälkeen, kun viivästys on pidempi 
kuin viisi arkipäivää.  
 

b) Urakan arvo 30.000 € tai suurempi: Tilaajalla on oikeus periä Ura-
koitsijalta viivästyssakkona enintään 400 euroa jokaiselta arkipäiväl-
tä sovitusta Urakan valmistumispäivästä lukien. Viivästyssakkoa 
voidaan korottaa 600 euroon työpäivältä sen jälkeen, kun viivästys 
on pidempi kuin viisi arkipäivää. 

 
Tilaajalla on oikeus periä viivästyssakko kertyneistä vakuuksista ja/tai 
maksamattomista laskuista ja/tai periä se laskuttamalla Urakoitsijaa. 
 

 
7.8. Sopimuksesta neuvotteleminen ja Sopimuksen muu ttaminen 

 
Sopijapuolet voivat muuttaa Sopimusta vain kirjallisesti. Muutokset tulevat 
voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat ne asianmukaisesti hyväksy-
neet ja allekirjoittaneet sopijapuolten toimivaltaisten edustajien toimesta. 

 
Sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä. 

 
 

7.9. Sopimuksen  irtisanominen ja purkaminen 
 

YSE-ehtojen mukaisesti.  
 
Lisäksi: 

- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli ha-
vaitaan, että Urakoitsija on antanut Alustavassa tarjouksessa ja/tai 
Urakkatarjouksessa vääriä tietoja.  

- Tilaajalla on oikeus Urakoitsijaa kuultuaan purkaa Sopimus jos Ura-
koitsija omalla toiminnallaan aiheuttaa kohtuutonta haittaa Tilaajalle 
tai työmaan muille urakoitsijoille (esim. ei ole pysynyt aikataulun mu-
kaisessa etenemävaateessa).  

- Tilaajalla on oikeus purkaa Sopimus välittömin vaikutuksin, mikäli 
Urakoitsijan olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos, ja Tilaaja 
osoittaa, ettei olisi tehnyt Sopimusta Urakoitsijan kanssa, mikäli ky-
seinen olosuhteiden muutos olisi ollut Tilaajan tiedossa sopimuksen-
tekohetkellä. Tällöin Urakoitsijalla on oikeus saada täysimääräinen 
maksu Sopimuksen päättymishetkeen mennessä toteutetusta Urakan 
osasta, mutta ei oikeutta muuhun korvaukseen purkamisen johdosta. 

 
 

7.10. Vakuudet 
 

YSE-ehtojen vakuusehtoja noudatetaan Urakoitsijan Tilaajalle antaminen 
vakuuksien osalta. Takuuajan vakuutta ei kuitenkaan anneta. 
 
YSE-ehdoista poiketen 10 % rakennusajan vakuus annetaan kuitenkin si-
ten, että Urakoitsija merkitsee jokaiseen laskuunsa 10 % vakuusrivin, jolla 
laskun loppusummaa alennetaan 10 %:lla. Näin toimittaessa laskuttamatta 
jääneet summat (vakuudet) laskutetaan viimeisen laskun yhteydessä, kun 
Urakka on hyväksytysti luovutettu. 
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7.11. Erimielisyydet 
 

YSE-ehtojen mukaisesti.  
 
 

7.12. Sopimussakko kartelliin syyllistymisestä  
 
Urakoitsija vahvistaa tämän Sopimuksen allekirjoituksella, ettei se ole tä-
män sopimuksen tarjouskilpailun aikana tai Sopimuksen tekohetkellä syyl-
listynyt kilpailulain tarkoittamaan keskenään kilpailevien elinkeinonharjoitta-
jien väliseen kiellettyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin) kyseisiä Palveluja 
koskevilla markkinoilla Tilaajan toiminta-alueella. 
 
Mikäli Urakoitsija todetaan lainvoimaisella päätöksellä syyllistyneen edellä 
mainittuun kilpailulain tarkoittamaan elinkeinonharjoittajien väliseen kiellet-
tyyn kilpailunrajoitukseen (kartelliin), Urakoitsija on velvollinen suoritta-
maan Tilaajalle sopimussakkona 20 % suoritetun ja maksetun Urakan ko-
konaisarvosta korkoineen vaatimuspäivästä lukien sekä korvaamaan so-
pimussakon määrän ylittävät Tilaajalle aiheutuneet vahingot. Näiden lisäksi 
Urakoitsijan on korvattava asian selvittämisestä aiheutuneet kustannukset 
ja oikeudenkäyntikulut korkoineen. 

 
 

VIII. LASKUTUSPERUSTEET JA LASKUTUS 
 
 

8.1. Laskutusperusteet 
 

Erillisurakat 
Laskutus tapahtuu Sopimuksen mukaisin hinnoin. Todelliset työmäärät 
määritetään tekemällä puhdistetusta kalliopinnasta pintavaaitus. (Työn ti-
lausvaiheessa louhintamäärät ovat sekä suunnitelmissa esitettyjä että niis-
tä saatuja laskennallisia arvioita.)  
 
Tilaussopimuskokonaisuudet 
Laskutusperusteena käytetään sekä määrän, että hinnoitteluluokan osalta 
todellisia, kussakin Urakkatarjouskilpailussa määriteltyjä työsuoritteiden 
tarkastusjaksojen mukaisia toteutuneita määriä. Katso liitteenä (Liite 0c) 
oleva esimerkki. 
 
Kaikissa Urakoissa  noudatettavat laskutusohjeet 
Urakoitsijalla on oikeus laskuttaa tehtyjen ja hyväksyttyjen suoritteiden pe-
rusteella kahden viikon välein tai harvemmin, sekä työn päätyttyä, kun 
Urakka on hyväksytysti luovutettu. 
 
Jokaisesta Urakkakohteesta on toimitettava erillinen lasku (koostelasku-
kielto), johon yhteyshenkilöksi on merkitty työmaan työnjohtaja. 
 
Laskutettaessa otetaan huomioon mitä rakennusajan vakuudesta on sovit-
tu tämän Sopimuksen kohdassa 7.10.. 

 
Jyväskylän kaupungilla on käytössä sähköinen verkkolaskutus, jota tulee 
käyttää. Lisätietoja kaupungin verkkolaskuista saa kaupungin talouskes-
kuksen ostolaskutiimiltä, puh. 014 266 0104. 
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8.2. Maksuehto ja viivästyskorko 
 
Maksuehto on 21 vrk netto ja se lasketaan alkavaksi hyväksyttävän laskun 
saapumisesta. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan.  
 

 
 

IX. SOPIMUSKAPPALEIDEN LUKUMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUKSE T 
 
Tätä Sopimusta on allekirjoitettu kaksi saman sisältöistä kappaletta kaikki-
ne kohdassa IV kerrottuine liitteineen. Toinen kappale on Tilaajalla ja toi-
nen Urakoitsijalla. 
 
Osapuolet ovat vahvistaneet sopimusehdot allekirjoittamalla Sopimuksen.  
 
Tilaaja   Urakoitsija 
 
Jyväskylässä      ssa/ssä/lla/llä 
 
   . päivänä    kuuta 20       . päivänä    kuuta 20    
 
 
 
______________________ ______________________ 
Etunimi Sukunimi  Etunimi Sukunimi 
   
 


