
 Liite 1 
TYÖSELITYS 

URAKKAOHJELMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lappajärven hyötyjäteasema 2023 
 

1.2.2023 

 
 

1. Rakennuskohde 
Urakka käsi ää Lappajärven hyötyjäteaseman rakentamisen osoi eessa Kankaan e 12, 
62600 Lappajärvi.  
 
Rakennu aja: 
 

Millespakka Oy 
Kyyjärven e 1054 
62900 ALAJÄRVI 
Puh. +358 44 2844 183 
mervi.pokela@millespakka.fi 
Yhteyshenkilö: Mervi Pokela, toimitusjohtaja 

 
        Suunni elija: 
 
 Rakennuspalvelu Hannu Särkinen Oy 

Aavarannan e 3 B 
62800 Vimpeli 
Puh. 0400 866 523 
Yhteyshenkilö: Hannu Särkinen 
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2. Yleistä 
 
Tässä työssä noudatetaan YSE 1998 yleisiä sopimusehtoja.  

 
Urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen kuuluvat urakkasopimuksen ja muiden 
sopimusasiakirjojen edelly ämät työt ja toimenpiteet. Urakoitsijan on noudate ava 
sopimusasiakirjoissa edellyte yä laadunvarmistusta ja tarkaste ava työnsä laatu ennen 
luovutusta.  
 
Työmaan johtovelvollisuuksista vastaa pääurakoitsija. Urakoitsijan on osallistu ava 
työaikataulun ja työsuunnitelman laa miseen. Tilaajalla on myötävaikutusvelvollisuus 
urakan toteu amisessa (luvat, aikataulu, suunnitelmat, eri urakoitsijoiden töiden 
yhteensovi aminen). Mikäli laaja laiminlyö myötävaikutusvelvollisuutensa, urakoitsijalla 
voi olla oikeus vaa a pidennystä urakka-aikaan tai korvausta ylimääräisistä kustannuksista 
tai vahingoista. 

 
Työssä on noudate ava voimassa olevia lakeja ja asetuksia, sopimukseen lii yviä yleisiä 
määräyksiä, normeja ja yleisiä laatuvaa muksia sekä hyviä työtapoja. Kaikkien 
työsuoritusten ja työtapojen on oltava ensiluokkaisia ja vasta ava yleisiä vaa muksia ja 
normeja. 

 
Takuuaika ja vakuudet YSE:n mukaises . 
 

 Urakka käsi ää hyötyjäteaseman rakentamisen kokonaisuudessaan (Kankaan e 12, 
Lappajärvi) laadi ujen piirustusten, työselityksen sekä viranomaisten ohjeiden 
mukaan. 

 Työssä on käyte ävä ensiluokkaista ja virheetöntä rakennusmateriaalia, hyväksy yjä 
työtapoja sekä pätevää työvoimaa. 

 Piirustukset ja työselitykset täydentävät toisiaan. 
 Kaikista hanke a koskevista muutoksista tulee kirjallises  sopia etukäteen. 
 Urakoitsija vastaa kaikista mahdollisista rakennustyön aikaisista kolmannelle 

henkilölle aiheu amistaan vaurioista. 
 Työssä ei saa jä ää suori ama a yhtäkään työselityksessä, urakkaohjelmassa tai 

piirustuksissa esite yä yksityiskohtaa. 
 Urakkatyöt on aloite ava he  kun routa on sulanut ja koko urakan on oltava valmis 

30.9.2023. 
 Ton n rajoille rakennetaan 2 m korkea alumiiniverkkoaita sekä lii ymän kohdalle 12 

m levyinen luki ava liukupor . 
 

Työmaana urakoitsija voi maksu a käy ää ton a, jolle laji eluasema rakennetaan. Jos 
urakoitsija liikkuu muulla yksityisellä maalla tai ellä, on hänen pyyde ävä siihen lupa 
maanomistajalta. 

 
3. Raivaustyöt 
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Urakkaan kuuluu tulosuunnassa ton n oikealla reunalla olevan metsikön puiden 
kaataminen sekä metsämaan pinta-aineksen kulje amisen läjitykseen laajan osoi amaan 
paikkaan. Peltoalueen pinnassa oleva ruokamulta (paksuus n. 320 mm) kuoritaan pois ja 
läjitetään ton n läheisyyteen.  Maansiirto, lastaus, kuljetus, purku, tasoitus ja siis minen 
kuuluvat urakkaan. Maanpinta muotoillaan ojiin päin vie äväksi. Ton n eteläpuolelle rajalle 
kaivetaan avo-oja ja kaikki olevat ojat kunnostetaan. 

 
4. Kaapelinäy ö 
 

Ennen töiden aloi amista urakoitsija laa kaapelinäytön kaikilta asianomaisilta sekä         
vesi- Ja viemärijohtojen näytön vesilaitokselta. Kaivutöitä ei saa aloi aa ennen 
kaapelinäytön suori amista. 

 
5. Rakennu ajan vastuu asiakirjojen edoista 

Mikäli urakkaasiakirjat ovat sisällöltään ris riitaisia, asiakirjojen määräysten keskinäinen 
pätevyysjärjestys ilmenee joko urakkasopimuksesta tai YSE:n 13 §:n mukaan. Mikäli 
todelliset olosuhteet poikkeavat sopimusasiakirjoissa ilmoitetuista edoista tai 
tutkimustuloksista, poikkeama ja vaikutukset on tode ava katselmuksessa. Katselmus tulee 
pyytää ajoissa, jo a etojen tai tutkimustulosten poikkeaminen voidaan todeta. 
 
Tarjouspyynnön mukana on yksikköhintalue elo, jonka urakoitsija täy ää tarjouksen 
lii eeksi. Yksikköhinta on myös korvaussummien laskemisen perusteena silloin, kun 
muutostöitä tai lisätöitä suoritetaan rakennu ajan kehotuksesta. 

 
6. Rakennustyö 
 

Rakentamisen aikana Kankaan e on pide ävä liikennöitävässä kunnossa.  
 
Urakkaan kuuluvat työkokonaisuudet:  
 

 Kaikki työn toteu amiseksi tarvi avat mi austyöt.  
 Kaiken ylimääräisen materiaalin poiskulje aminen. Olemassa olevia vesiven ilejä ja 

viemärikaivoja on varo ava työn aikana.  
 Kaikki ton n maansiirto- ja raivaustyöt korkeuslukujen perusteella 

(rakennusleikkausten mukaises ).  
 Maansiirto, lastaus, kuljetus, purku, tasoitus ja siis minen. HUOM! Ton n 

enpuoleisessa osassa ruokamullan poiston jälkeen tehdään leikkauskaivua siten, 
e ä pohjamaa saadaan vie ämään ojiin päin. Tällä alueella rakenne ava 
kerrospaksuus pienenee, kts. korkeusmerkinnät. Mikäli leika ava maa-aines 
soveltuu pohjatäy öön, sen käytöstä tehdään erilliskatselmus laajan kanssa. 

 Sisääntulo en siltarumpu, 16 m, NS 400 T8.  
 Tukimuurin rakentaminen asemapiirustuksen mukaisiin paikkoihin 

periaateleikkauksen mukaises , ml. kaiteet. Urakoitsija esi ää tarkemmat 
rakennepiirustukset käyte ävästä tukimuurimallistosta. 
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 Tarvi avien materiaalien hankinta ja asennus asemapiirustuksen ja 
rakenneleikkausten mukaises  täysin valmiiksi tehtynä. 

 Murskepintojen ivistäminen ja tasoitus yleisen käytännön mukaises  eli 
jälleentäy ö, ivistetään kantavuuteen E1 45 MN/m2. 

 Kaapelien kaivutyöt ja kaapelit valaistuspisteisiin sekä sähköliitäntäkaapeli 
sosiaali laan, kaivetaan yleisen käytännön mukaises . 

 Kahden 10 m korkean valaistuspisteen suunni elu, hankinta, asennus ja 
sähköasennus. Molemmat tolpat varustetaan 4 LED-valonhei mellä, (teho 
vähintään 150 w/hei n) asiaan kuuluvilla kaapeleilla ja muulla tarvi avalla 
sähkölai eistolla. Puris melle tuleva kaapeli (2 kpl) sekä sähköliitostolppa kuuluu 
myös urakkaan. 

 Vaarallisten jä eiden varastojen rakentaminen täysin valmiiksi (2 kpl) piirustusten 
mukaises . Varastoissa on perusvalaistus liiketunnis mella. 

 Uuden sosiaali lan rakentaminen sähkö- ja lvi-töineen piirustuksen mukaises . 
Sosiaali lassa lämmityksenä sähköpa erit, jotka kuuluvat urakkaan. Sosiaali la 
liitetään kunnalliseen vesi- ja viemärilinjaan, joka sijaitsee ton n oikealla kulmalla 
pohjoispuolella. Samaan kaivantoon sijoitetaan myös sähkökaapelit ja varaputket (2 
kpl 100 mm). Kaivannon yläpuolelle asennetaan Finfoam eristyslevyt 100 mm 
vahvuises  ja 1200 mm levyises  koko kaivannon pituusmitalle. 

 Rakennusalueen siis minen ympäröiviin ojiin sekä koko rakennusalueen lopullinen 
siis minen. 

 
Rakennu aja laa ja kustantaa kiinteän sähköliitännän ja ryhmäkeskuksen Elenia Oy:ltä (3 x 
25 A (pohjat 63A)). Tulevaa sähkökeskusta voi käy ää työmaasähkökaappina sähköyh ön 
luvalla. 

 
7. Muutos- ja lisätyöt ym. 

 
Rakennu aja saa pää ää tähän hankkeeseen lii yvistä lisä- ja muutostöistä. Muutos- ja 
lisätyöt veloitetaan yksikköhintojen mukaan. Yksikköhintoja käytetään sekä lisäyksissä e ä 
hyvityksissä. Mikäli urakoitsija poikkeaa urakka-asiakirjoista vastaa hän yksin kaikista 
seurauksista, vaikka rakennu aja ei ole maininnut niistä. Urakoitsija vastaa myös kaikista 
rakentajan tai kolmannen osapuolen aiheu amista vaurioista. Urakoitsijan vastuulla on 
selvi ää kaapeleiden, putkien ja johtojen sijain  työmaalla. Ne on paikanne ava ennen 
töiden aloi amista.   

 
 

Vimpelissä 2.1.2023  
Hannu Särkinen 
Rakennuspalvelu Hannu Särkinen Oy 

 
 
  


