Nro 850

voimassa 31.1.2021

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on hakemuksesta
myöntänyt tämän pätevyystodistuksen osoituksena siitä, että

Infraroad Oy
Y-tunnus 1983050-6

kotipaikka Turku
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:

Sillanrakentaminen (18.1a), Tiet ja kadut (18.6a), Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito (18.10c)

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt:
Korjaustyöt (5.7)

Maarakennustyöt:

Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys (7.1), Maarakentamisen alue- ja pihatyöt (7.4)

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä:

Rannikko- ja sisävesiruoppaukset (9.2), Ranta-alueiden rakennustyöt (9.5)

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät (10.1a), Vesi- ja viemärijohtolinjat (10.1b)

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt:
Maata syrjäyttämätön paalutus (11.2)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:

Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt (12.2), Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt (12.3)

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt:

Väylien liikenteenohjaus- ja turvalaitetyöt (13.3b), Muut ympäristörakentamistyöt (13.7)
Tarkastushetkellä yrityksellä on
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä: RALA-sertifikaatti
Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 21.11.2019

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

Liitteet: Pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote
Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain
velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy
kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.
Lisätiedot: Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, tel. 010 292 2100, www.rala.fi

Nro 337 -05

voimassa 31.12.2022

Rakentamisen Laatu RALA ry:n arviointilautakunta on myöntänyt
tämän sertifikaatin, joka varmentaa, että yrityksen

Infraroad Oy
Y-tunnus 1983050-6

kotipaikka Turku

toimintajärjestelmä täyttää auditointiin perustuen RALA-sertifiointimenettelyssä
määritellyt vaatimukset seuraavassa laajuudessa
Turku
Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka
-Maa- ja vesirakennustyöt
Sillanrakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset siltaurakat (R3)
-Suuret tai vaativat sillankorjausurakat (K1)
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi
-Kiinteistöjen ulkoalueiden talvi- ja kesähoitotyöt
-Tienhoitotyöt

Sertifikaatti edellyttää, että yrityksen toimintatavat täyttävät määritellyt vaatimukset.
Voimassaolevista sertifikaateista pidetään luetteloa internetsivulla www.rala.fi.
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty 17.3.2015
Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu 24.9.2019

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

RALA-sertifiointi on rakennusalan yritysten erityspiirteet huomioon ottava arviointimenettely, joka perustuu yrityksen toimintajärjestelmän
auditointiin. RALA-sertifikaatti on osoitus siitä, että yrityksen toimintajärjestelmä täyttää menettelyn kriteerit ja yritys soveltaa määrittämiään
toimintatapoja käytännössä.
Arviointiperusteissa on huomioitu yrityksen onnistumisen ja menestymisen kannalta keskeiset toimintatavat sekä myös asiakkaan kannalta
tärkeät, sopimusosapuolen toiminnalle asettamat vaatimukset ja odotukset. Lisäksi arviointiperusteet kattavat keskeiset turvallisuus- ja
ympäristönäkökohdat.
Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, p. 010 292 2100 www.rala.fi

Yritys

Infraroad Oy
Y-tunnus 1983050-6

kotipaikka Turku
on mukana RALA-palautejärjestelmässä. Yritys on myöntänyt luvan
yhteenvetoraportin julkaisemiseen saamastaan palautteesta.

RALA-palaute on rakennusalan toimijoille tarkoitettu työkalu, jolla yritys kerää vertailukelpoista palautetta yhteistyökumppaneiltaan. Palaute
auttaa yrityksiä tunnistamaan kehityskohteensa ja vahvuutensa. RALAn internetsivuilla julkaistu yhteenveto yrityksen saamasta palautteesta
kertoo, että yritys on sitoutunut avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan.

Tulostettu: 04.04.2020

Yrityksen nimi

Infraroad Oy

Y-tunnus

1983050-6

RALAn asiakas

21.2.2007 lähtien

Todistus voimassa

31.1.2021 saakka

Kotipaikka

Turku

Osoite

Verstaskatu 11, 20360 Turku

Puhelin

0500 961 111

Sähköposti

markus.lahti@infraroad.fi

www-osoite

www.infraroad.fi

Toimialue
Jäsenyydet

Infra Ry, Turun Kauppakamari

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 31.03.2020 03.06.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

21.11.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 13 työlajipätevyyttä joihin liittyy 86 referenssiä
- 2 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 7 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 31.03.2020 - 03.06.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 30.03.2020 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Teiden ja moottoriteiden rakentaminen

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 12.10.2005)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (20.07.2005)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.09.2005)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 30.09.2005)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 30.03.2020)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 30.03.2020)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 25.03.2020, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Eläkevakuutusmaksutiedot tilaajavastuulain tarkoittamalla
tavalla kunnossa (maksujärjestely voimassa). (päivitetty
23.03.2020, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

A-Vakuutus Oy (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Suomen Terveystalo Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt

55 56 72 77 83 110 121

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

63 79 87 91 92 93 121

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

78 86 89 100 104 107 111

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.2 Rannikko- ja sisävesiruoppaukset

67 71 95 97

9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt

62 64 65 66 67 68 69 70
71 95 96 107

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät

79 80 91 92 93 94 111

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

111 119 120 121

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt
11.2 Maata syrjäyttämätön paalutus

83 93 94 95 110

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt

58 73 82 101 113 115 116

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt

57 59 74 75 98 101 102 113
114

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt
13.3b Väylien liikenteenohjaus- ja turvalaitetyöt

85 86 88 90 100 103 106 118

13.7 Muut ympäristörakentamistyöt

60 61 112

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.1a Pääurakointi; sillanrakentaminen

55 83 110

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

54 119 120 121

18.10c Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito

76 84 99 101 108 117

Erikoiskalusto ja menetelmät
VL-Yhtymä Oy:n (1983050-6) nimi on muuttunut 1.3.2019 Infraroad Oy:ksi.
Y-tunnus pysyy samana.

Lisätietoja
Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus

Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
RALA-sertifikaatti, sekä erikseen ISO 9001:2015 (Lloyd’s
Register Quality Assurance) Sertifioinnin sovellusalue:
Maanrakennus ja kunnossapitotyöt. Siltojen korjaus ja siltojen
kunnossapitotyöt asiakkaan suunnitelmien mukaisesti

Laadunhallinta

Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka
-Maa- ja vesirakennustyöt
Sillanrakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset siltaurakat (R3)
-Suuret tai vaativat sillankorjausurakat (K1)
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi
-Kiinteistöjen ulkoalueiden talvi- ja kesähoitotyöt
-Tienhoitotyöt

RALA-sertifikaatin kattamat toimialat

Ympäristöasioiden hallinnan taso

Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä
ISO 14001:2015 ( Lloyd’s Register Quality Assurance)
Sertifioinnin sovellusalue: Maanrakennus ja kunnossapitotyöt.
Siltojen korjaus ja siltojen kunnossapitotyöt asiakkaan
suunnitelmien mukaisesti.

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

-

TALOUSTIEDOT
21.11.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2018 (milj. €)

2017 (milj. €)

2016 (milj. €)

Tilikausi

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Liikevaihto (alv 0%)

2,69

2,65

2,28

Bruttotulos

1,36

1,38

1,01

Maksetut palkat

0,73

0,66

0,50

Henkilöstökulut

0,88

0,83

0,62

Tulos ennen satunnaisia eriä
0,01
ja veroja

0,18

0,07

Taseen loppusumma

1,68

1,51

1,19

Maksuvalmius (quick ratio)

0,80

0,71

0,75

Omavaraisuusaste

0,28

Projektit tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

0,33

0,24

Vuoden 2018 & 2017 & 2016 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Toimihenkilöiden lukumäärä

2

2

1

toimihenkilöistä vastaavien
työnjohtajien lkm

1

Työntekijöiden lukumäärä

19

14

10

Tapaturmien lukumäärä

ei saatavilla

ei saatavilla

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Markus Lahti merkonomi
Työpäällikkö Johannes Kinnari, ins. (AMK)
Infrarakentamisen projektipäällikkö Tomi Veräjänkorva, ins. (AMK)
Infrarakentamisen projektipäällikkö Niko Kankare, ins. (AMK), Vaativa -vaativuusluokan
betonirakenteiden työnjohtaja
Taitorakenteiden projektipäällikkö Timo Murtojärvi, ins. (AMK), Poikkeuksellisen vaativa vaativuusluokan betonirakenteiden työnjohtaja
Taitorakenteiden työnjohtaja Riikka Poikela, rakennusmestari
Kunnossapidon projektipäällikkö Ville Harittu

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa:
01.01.2020 - 31.12.2020

vakuutussumma:
1,00 M€

Infra

RALA-SERTIFIKAATIN TIEDOT
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty:

17.3.2015

Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu:

24.9.2019

Sertifikaatti voimassa:

31.12.2022 asti

Sertifikaatin numero:

337-05

Toimipaikka:

Turku

www-osoite:

www.infraroad.fi

Toimialat:

Väylärakentamisen pääurakointi
-Tiet, kadut ja kunnallistekniikka
-Maa- ja vesirakennustyöt
Sillanrakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset siltaurakat (R3)
-Suuret tai vaativat sillankorjausurakat (K1)
Hoito- ja ylläpitotöiden pääurakointi
-Kiinteistöjen ulkoalueiden talvi- ja kesähoitotyöt
-Tienhoitotyöt

REFERENSSIYHTEENVETO
Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt
#55. VARELY Putkisiltaurakka 2015-2016

Varsinais-Suomi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Urakkaan kuuluu yhdeksän putkisillan rakentaminen VarsinaisSuomen ja Satakunnan alueella. Kaksi näistä on ST-kohteita.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ari Salo
2016
24 kk
1,0 milj. € (alv 0%)

Vuoden 2015 aikana on rakennettu kuusi putkisiltaa, joista kaksi
lisätyönä.
Urakkaan kuuluu liikennejärjestely, vanhan sillan purkutyöt, uuden
sillan rakennustyöt. Työ sisältää kaivannon tuentaa ja vedenalaisia
leikkauksia.

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
3 kpl
Aliurakointia mittaukset, suunnittelu, pontitukset sekä betonisiltojen purkutyöt.

Lisä t iet oja

#56. Leikluodon putkisilta

Taivassalo

R a kennut t a ja

Uuden kaksiputkisen sillan rakentaminen Leikluodontielle yhden yön
aikana. Urakkaan kuului liikennejärjestelyt, vanhan sillan purkutyöt,
sekä uuden sillan rakennustyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Destia Oy
Pekka Salo
2015
1 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

kokonaishinta
0%
0 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#72. Rymättylän putkisillan rakentaminen

Naantali

R a kennut t a ja

Maantiellä 189 olevan putkisillan rakentaminen kiireellisenä työnä.
Työhön kuului suunnittelu, liikennejärjestelyt, vanhan putken purku ja
uuden asennus.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2015
1 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Työ tehtiin viikon kuluessa vaurion havaitsemisesta.
Urakkaan kuului päällystystä 100m2

kokonaishinta
5%
1 kpl
Päällystys aliurakointina.

#77. Ylistenojan putkisilta

Marttila

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Urakkaan kuuluu Ylistenojan putkisillan rakentaminen (ST-kohde).
Urakka sisältää liikennejärjestely, vanhan sillan purkutyöt, uuden
sillan rakennustyöt. Työ sisältää kaivannon tuentaa ja vedenalaisia
leikkauksia.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ari Salo
2016
1 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Pontitus aliurakointina

#83. Kailon sillan korjaus

Naantali

R a kennut t a ja

Kailon sillan korjaus rakentamalla uudet kulkusillat ponttoonisillalle.
Urakkaan kuului 28 porapaalua ja niiden RST-suojaputket, kaksi
betonista maatukea, yksi betoninen välituki, teräsrakenteinen silta,
liimapalkkirakenteiset sillat 2kpl, puu- ja teräsrakenteiset kaiteet

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Naantalin Kaupunki
Heikki Voutilainen
2017
6 kk
0,55 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

Sepät Oy valmisti teräsrakenteisten siltojen rungot. Arolan Höyläämö Oy valmisti kaiteiden puuosat.
Teräspöytä Oy valmisti kaiteiden teräsosia.

#110. Kuivaluodon yksityistien siltojen korjaus ja
rakentaminen

Kustavi

R a kennut t a ja

Hankkeessa korjattiin puusillan kansi ja kaiteet sekä
vaihdettiin vanha rumpu matalarakenteiseksi
teräsputkisillaksi.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Tiestöpalvelu Seppälä
Sakari Seppälä
2019
2 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Urakkaan kuului myös 12 metrisen liimapalkkisillan
rakentaminen, mihin kuului teräspaalutusta, siltapenkereet,
tukimuurirakenteet ja kaiteet.

kokonaishinta
10 %
2 kpl
Asfaltit ja kaiteet alihankintana

#121. Mt 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä
bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden
liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja
Kaarina.

Turku / Kaarina

R a kennut t a ja

Urakkaan sisältyvät mm vesihuoltotyöt, vesijohto,
pintarakenteiden tekeminen, alikulkukäytävän korjaus sekä
kolmet liikennevalot. Urakka sisälsi myös korjattavan
alikulkusillan (K2): alikulkutunnelin jatkaminen, uusi
pohjalaatta, uusi kehä, siipimuurit, kansi, reunapalkki,
siirtymälaatat sekä tasausvalu, eristys ja suojavalu.
Piispanristin alikulkutunnelin osuus on noin 0,22 M€.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sakari Hurskainen
2019
8 kk
2,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
10 kpl

Koko urakka valmistuu 12/2019. Tilaajina myös Turun Kaupunki, Kaarinan Kaupunki ja Turun Vesihuolto
Oy

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
Masku

#63. OKT Jalo&Salmi
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Toni Jalo
Omakotitalon pohjarakennustyöt, raivaus, maaleikkaus, vesi- ja
viemärityöt, tien rakentaminen, puhdistamon rakentaminen,
Toni Jalo
autotallin lyöntipaalutus
2015
2 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Työ jatkuu vuonna 2016 omakotitalon lyönti- ja porapaalutuksella

#79. HUJ-Center hallin pohjatyöt

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

600m2 hallin pohjarakennustyöt, kunnallistekniset työt, piha- ja
viimeistelytyöt

HUJ-Invest Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2016
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Louhinnat aliurakkana

#87. Koivulankadun perusparannus

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy. Työhön kuului
Koivulankadun, Koivulankaaren sekä Kaurakadun alkupään
perusparannus rakentamalla uudet rakennekerrokset,
kuivatusjärjestelyt sekä valaistuksen putkitus- ja perustustyöt.

Turun Kaupunki
Janne Laakso
2017
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Turku

#91. OKT Elonheimo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

HUJ Construction Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2017
5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
tavoitehinta
0%
0 kpl

Raisio

#92. OKT Mika Jalo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Omakotitalon pohjarakennustyöt, raivaus, purku, maaleikkaus,
louhinta, vesi- ja viemärityöt, puhdistamon rakentaminen. Vaativaa
kanaalilouhintaa 40metriä.

Mika Jalo
Mika Jalo
2017
6 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Omakotitalon pohjarakennustyöt, raivaus, maaleikkaus, vesi- ja
viemärityöt, tien rakentaminen, pengerrystyöt

Naantali

#93. OKT Saksi
R a kennut t a ja

HUJ Construction Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Heikki Uusi-Jaakkola
2017
2 kk

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Omakotitalon pohjarakennustyöt, sisältäen
porapaalutuksen, vesi- ja viemärityöt, täyttö- ja
pengerrystyöt, pihan rakennustyöt.

0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#121. Mt 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä
bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden
liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja
Kaarina.

Turku / Kaarina

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sakari Hurskainen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
8 kk
2,1 milj. € (alv 0%)

Urakkaan sisältyvät mm vesihuoltotyöt, vesijohto,
pintarakenteiden tekeminen, alikulkukäytävän korjaus sekä
kolmet liikennevalot. Urakka sisälsi myös korjattavan
alikulkusillan (K2): alikulkutunnelin jatkaminen, uusi
pohjalaatta, uusi kehä, siipimuurit, kansi, reunapalkki,
siirtymälaatat sekä tasausvalu, eristys ja suojavalu.
Piispanristin alikulkutunnelin osuus on noin 0,22 M€.

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
10 kpl

Koko urakka valmistuu 12/2019. Tilaajina myös Turun Kaupunki, Kaarinan Kaupunki ja Turun Vesihuolto
Oy

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#78. Kauppakeskus Myllyn pihajärjestelyt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kuloisten Kauppakeskus Oy
Urakkaan kuului kauppakeskuksen piha-alueen muutos- ja
parannustyöt. Liikennemerkkien ja opasteiden asennus, päällystysJanne Suominen
ja kivetystyöt,vihertyöt, valaistuksen- ja sähköistettyjen mainosten
2016
siirtotyötä.
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Päällystys- ja kivetystyöt aliurakkana.

#86. Kauppakeskus Myllyn länsiparkki
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Raisio

Raisio

Kiinteistö Oy Kuloisten
Kauppakeskuksen länsiparkin pysäköintijärjestelyt sekä
Kauppakeskus
joukkoliikenneyhteyden pysäkkijärjestelyt. Urakkaan kuului asfalttija kivetystöitä, ajoratamaalauksia, valaistus- ja mainospylonitöitä,
Janne Suominen
liikennemerkki- ja opastustöitä sekä betoni- ja teräsrakenteisten
2017
seinien ja perustusten purkutöitä.
2 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Valaistus- ja sähkötyöt, tiemerkintätyöt, asfaltti- ja kivetystyöt aliurakkana.

#89. Mt 1893 kiertoliittymien parantaminen

Masku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Urakassa parannettiin kahta eri kiertoliittymää rakentamalla niihin
uusia kivetys- ja levitysrakenteita sekä siirtämällä olemassaolevia
rakenteita (valaistus, opaste, viher).

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Esa Perttula
2017
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
3 kpl
Sähkötyöt, kivetys- ja päällystystyöt

#100. Vakiniitun kaava-alueen viimeistelytyöt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Lemminkäinen Infra Oy
Uuden kaava-alueen viherrakennustyöt, liikennemerkki- ja
opastustyöt.
Jari Aalto
2017
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Lemminkäinen Infra Oy

#104. MT 1893 Rakenteenparantamistyöt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

alihankintana.

Masku

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Hankkeessa tehtiin tielle 1893 rakenteen parantamistöitä,
massanvaihtoa, maakivien poistoa, ojitusta, reunapalteenpoistoa,
Veli-Pekka Pelttari
rumpujen korjausta.
2018
1 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja YIT Infra Oy / Roni Snällström

#107. Hovirinnan rannan parantaminen

Kaarina

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Hankkeessa vaihdettiin uimarannan massat ja hiekat, rakennettiin
250m tukimuuria, kaksi laiturien maatukea, 250m puukantista
laituria.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kaarinan kaupunki
Ossi Vesalainen
2018
3 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%

0 kpl
Päätoteuttaja Kuntec Oy / Markus Lindegren

#111. Gasum nesteytyslaitos

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Urakassa rakennettiin Gasumin nesteytyslaitoksen, haihduttamon
sekä niiden piha-alueiden kuivatus. Lisäksi tuetun kaivannon
kaivuutyötä 300m3.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kuntec
samu.laakso@kuntec.fi
2019
6 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.2 Rannikko- ja sisävesiruoppaukset
#67. Puupaaluperusteisen kylkilaiturin rakentaminen, Taivassalo
ruoppaus
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

KOy. Taivassalon Linnaluoto
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Läjitysalueen multaus ja nurmetus.

60m puupaaluperusteisen kylkilaiturin rakentaminen,
ruoppausmassojen läjitys kylkilaiturin/etuseinän taakse.
Ruoppaus 450m3.

#71. Arkkulaiturin ja porapaalutetun etuseinän
rakentaminen ja ruoppaus

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kesäasunnon rannan ruoppaus (300m3) porapaaluperusteisen
etuseinän rakentaminen, puupaaluperusteisen kiviarkkulaiturin
ja kulkusillan rakentaminen, hiekkarannan rakentaminen.

Timo ja Nora Tuominen
Timo Tuominen
2015
1 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Länsi-Turunmaan

#95. Rantarakenteet TK
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Yksityishenkilö
Yksityishenkilö
2017
2 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Porapaaluja 13kpl.

Yksityishenkilön rantarakenteet, sisältäen 30-metrisen
porapaalutetun arkkulaiturin, 80-metriä paalutettua
kylkilaituria. Ranta-alueen ruoppaustyöt.

#97. Paaluperusteisen arkku- ja kylkilaiturin
rakentaminen

Länsi-Turunmaa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Puupaaluperusteisen kylkilaiturin sekä porapaaluperusteisen
kiviarkkulaiturin rakentaminen. Ranta-alueen ruoppaus.

Yksityishenkilö HH
Yksityishenkilö HH
2017
1 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt
#62. Rymättylän kirkkolahden venelaiturin nro 3. sekä Naantali
uimalaiturin uusiminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Naantalin kaupunki
Urakkaan kuului kirkkolahden vanhan venelaiturin purkutyöt
sekä uuden kelluvan laiturin rakentaminen ja asennus
Pasi Vänni
ankkurointineen ja poijuineen. Lisäksi korjattiin uimalaituri.
2015
1 kk
Lisätyönä väylän puhdistusruoppaus
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
1 kpl
Suomen Laiturikauppa Oy toimitti kelluvan laiturin materiaalit.

#64. Laiturin rakentaminen

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Puupaaluperusteisen 20m laiturin rakentaminen kesäasunnon
rantaan.

Yksityishenkilö / Aalto
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#65. Arkkulaiturin rakentaminen ja ruoppaus

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Puupaaluperusteisen arkkulaiturin ja etuseinän rakentaminen,
ruoppaus 300m3.

Yksityishenkilö / Värränkivi
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#66. Porapaaluperusteinen kiviarkkulaituri

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kallioon porapaaluilla (d114) ankkuroitu kiviarkkulaituri 60m.

Yksityishenkilö / Mäkinen
2015
1 kk
0,035 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#67. Puupaaluperusteisen kylkilaiturin rakentaminen,
ruoppaus

Taivassalo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

60m puupaaluperusteisen kylkilaiturin rakentaminen,
ruoppausmassojen läjitys kylkilaiturin/etuseinän taakse.
Ruoppaus 450m3.

KOy. Taivassalon Linnaluoto
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Läjitysalueen multaus ja nurmetus.

#68. Puupaaluperusteisen kiviarkkulaiturin
rakentaminen

Turku

R a kennut t a ja

Puupaaluperusteisen 50m kiviarkkulaiturin rakentaminen.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Yksityishenkilö / Mäkipää
2015
1 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#69. Porapaaluperusteinen kiviarkkulaituri

Iniö

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Porapaaluperusteisen kiviarkkulaiturin rakentaminen

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Yksityishenkilö / Suovanen
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#70. Rantasaunan porapaalutus

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Rantasaunan porapaalutus

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Yksityishenkilö / Aho
2015
1 kk
0,01 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

kokonaishinta
0%
0 kpl
Vaativa porapaalutus rakennuksen taakse, mereltä käsin 10m vesirajasta.

#71. Arkkulaiturin ja porapaalutetun etuseinän
rakentaminen ja ruoppaus

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Timo ja Nora Tuominen
Timo Tuominen
2015
1 kk

Kesäasunnon rannan ruoppaus (300m3) porapaaluperusteisen
etuseinän rakentaminen, puupaaluperusteisen kiviarkkulaiturin
ja kulkusillan rakentaminen, hiekkarannan rakentaminen.

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Länsi-Turunmaan

#95. Rantarakenteet TK
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Yksityishenkilö
Yksityishenkilö
2017
2 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Porapaaluja 13kpl.

Yksityishenkilön rantarakenteet, sisältäen 30-metrisen
porapaalutetun arkkulaiturin, 80-metriä paalutettua
kylkilaituria. Ranta-alueen ruoppaustyöt.

#96. Paaluperusteisen arkku- ja kylkilaiturin
rakentaminen

Naantali

R a kennut t a ja

30-metrinen kylkilaituri, 8-metrinen arkkulaituri,
liimapalkkirakenteinen kulkusilta.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Yksityishenkilö Halinen
Yksityishenkilö Halinen
2017
1 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#107. Hovirinnan rannan parantaminen

Kaarina

R a kennut t a ja

Hankkeessa vaihdettiin uimarannan massat ja hiekat,
rakennettiin 250m tukimuuria, kaksi laiturien maatukea, 250m
puukantista laituria.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kaarinan kaupunki
Ossi Vesalainen
2018
3 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Kuntec Oy / Markus Lindegren

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#79. HUJ-Center hallin pohjatyöt

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

600m2 hallin pohjarakennustyöt, kunnallistekniset työt, piha- ja
viimeistelytyöt

HUJ-Invest Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2016
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Louhinnat aliurakkana

#80. Rahtarikujan pumppaamo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

#91. OKT Elonheimo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

HUJ Construction Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2017
5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
tavoitehinta
0%
0 kpl
Mika Jalo
Mika Jalo
2017
6 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Omakotitalon pohjarakennustyöt, raivaus, maaleikkaus, vesi- ja
viemärityöt, tien rakentaminen, pengerrystyöt

Naantali

#93. OKT Saksi
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Omakotitalon pohjarakennustyöt, raivaus, purku, maaleikkaus,
louhinta, vesi- ja viemärityöt, puhdistamon rakentaminen. Vaativaa
kanaalilouhintaa 40metriä.

Raisio

#92. OKT Mika Jalo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Turku

Liikennevirasto
Suikkilantien varrelle, rahtarikujalle rakennettiin pumppaamo, joka
tyhjentää salaojien kokoojakaivoa. Kyseessä on poikkeuksellisen
Juha Sillanpää
emäksistä vettä, jonka pumppaamiseen käytetään erikoispumppua
2016
ja automatiikkaa. Kaivanto tehtiin tuettuna.
12 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
20 %
2 kpl
Pontitus ja pumppu+automatiikka alihankintana.

HUJ Construction Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2017
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

Omakotitalon pohjarakennustyöt, sisältäen porapaalutuksen, vesija viemärityöt, täyttö- ja pengerrystyöt, pihan rakennustyöt.

Masku

#94. OKT Jalo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Toni Jalo
Toni Jalo
2017
1 kk

Omakotitalon porapaalutus, sisältäen pohjarakennustöitä sekä
vesi- ja viemäröintitöitä.

0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#111. Gasum nesteytyslaitos

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Urakassa rakennettiin Gasumin nesteytyslaitoksen, haihduttamon
sekä niiden piha-alueiden kuivatus. Lisäksi tuetun kaivannon
kaivuutyötä 300m3.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Kuntec
samu.laakso@kuntec.fi
2019
6 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#111. Gasum nesteytyslaitos

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Urakassa rakennettiin Gasumin nesteytyslaitoksen,
haihduttamon sekä niiden piha-alueiden kuivatus. Lisäksi
tuetun kaivannon kaivuutyötä 300m3.

Kuntec
samu.laakso@kuntec.fi
2019
6 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#119. Kustavintien parantaminen Mt 1951 ja Mt 12376
liittymien kohdalla
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Mynämäen kunta
Hankkeessa rakennettiin maantielle 192 uusi kääntyvien
kaista, keskisaarekkeet, kevyenliikenteenväylää, suojatie,
Vesa-Matti Eura
risteysalueen valaistus sekä kuivatus
2019
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Alihankintana valaistus, päällyste ja tiemerkinnät.

Turku

#120. Sorakatupaketti 1
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Mynämäki

Turun Kaupunki /
Hankkeessa saneerattiin viisi eri sorapintaista katua.
Kaupunkiympäristötoimiala
Kahdelle kadulle rakennettiin uusi vesijohto, jäte- ja
hulevesiverkko. Kaikille kaduille kuivatus, valaistus,
Johanna Akkanen
päällystys.
2019
7 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Alihankintana päällysteet, reunakivet ja valaistus. Tilaajana myös Turun Vesihuolto Oy / Tomi Kallio

#121. Mt 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä
bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden
liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja
Kaarina.

Turku / Kaarina

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Urakkaan sisältyvät mm vesihuoltotyöt, vesijohto,
pintarakenteiden tekeminen, alikulkukäytävän korjaus sekä
kolmet liikennevalot. Urakka sisälsi myös korjattavan
alikulkusillan (K2): alikulkutunnelin jatkaminen, uusi
pohjalaatta, uusi kehä, siipimuurit, kansi, reunapalkki,
siirtymälaatat sekä tasausvalu, eristys ja suojavalu.
Piispanristin alikulkutunnelin osuus on noin 0,22 M€.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sakari Hurskainen
2019
8 kk
2,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
10 kpl
Koko urakka valmistuu 12/2019. Tilaajina
Oy

myös Turun Kaupunki, Kaarinan Kaupunki ja Turun Vesihuolto

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt
11.2 Maata syrjäyttämätön paalutus
#83. Kailon sillan korjaus
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Naantalin Kaupunki
Kailon sillan korjaus rakentamalla uudet kulkusillat ponttoonisillalle.
Urakkaan kuului 28 porapaalua ja niiden RST-suojaputket, kaksi
Heikki Voutilainen
betonista maatukea, yksi betoninen välituki, teräsrakenteinen silta,
2017
liimapalkkirakenteiset sillat 2kpl, puu- ja teräsrakenteiset kaiteet
6 kk
0,55 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl
Sepät Oy valmisti teräsrakenteisten siltojen rungot. Arolan Höyläämö Oy valmisti kaiteiden puuosat.
Teräspöytä Oy valmisti kaiteiden teräsosia.

Naantali

#93. OKT Saksi
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

HUJ Construction Oy
Heikki Uusi-Jaakkola
2017
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

Omakotitalon pohjarakennustyöt, sisältäen porapaalutuksen, vesija viemärityöt, täyttö- ja pengerrystyöt, pihan rakennustyöt.

Masku

#94. OKT Jalo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Naantali

Toni Jalo
Toni Jalo
2017
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Omakotitalon porapaalutus, sisältäen pohjarakennustöitä sekä vesija viemäröintitöitä.

#95. Rantarakenteet TK

Länsi-Turunmaan

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Yksityishenkilön rantarakenteet, sisältäen 30-metrisen
porapaalutetun arkkulaiturin, 80-metriä paalutettua kylkilaituria.
Ranta-alueen ruoppaustyöt.

Yksityishenkilö
Yksityishenkilö
2017
2 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Porapaaluja 13kpl.

#110. Kuivaluodon yksityistien siltojen korjaus ja
rakentaminen

Kustavi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Hankkeessa korjattiin puusillan kansi ja kaiteet sekä vaihdettiin
vanha rumpu matalarakenteiseksi teräsputkisillaksi.

Tiestöpalvelu Seppälä
Sakari Seppälä
2019
2 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl
Asfaltit ja kaiteet alihankintana

Urakkaan kuului myös 12 metrisen liimapalkkisillan rakentaminen,
mihin kuului teräspaalutusta, siltapenkereet, tukimuurirakenteet ja
kaiteet.

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt
#58. Talvikunnossapito Raisio

Raisio

R a kennut t a ja

Auraus, suolaus sekä muut kunnossapitotyöt Raision Alueurakan
alueella tieluokan 1s ja 1 teillä. Reitin pituus noin 220jkm

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2015
7 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta

0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

#73. Talvikunnossapito Raisio

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Auraus, suolaus sekä muut kunnossapitotyöt Raision Alueurakan
alueella tieluokan 1s ja 1 teillä. Reitin pituus noin 180jkm

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2016
7 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

#82. Talvikunnossapito Raisio

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2017
7 kk

Auraus, suolaus sekä muut kunnossapitotyöt Raision Alueurakan
alueella tieluokan 1s ja 1 teillä. Reitin pituus noin 180jkm

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

#101. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja sorapäällysteisten
teiden kunnossapito, viheralueiden kunnossapito, leikkipaikkojen
hoito ja turvallisuustarkastukset, metsien hoito.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala
Anu Nuora
2018
12 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#113. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja sorapäällysteisten
teiden kunnossapito, viheralueiden kunnossapito, leikkipaikkojen
hoito ja turvallisuustarkastukset, metsien hoito.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala
Anu Nuora
2019
12 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

kokonaishinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Destia Oy

#115. Talvikunnossapito Raisio 2018

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen

Auraus, suolaus sekä muut kunnossapitotyöt Raision Alueurakan
alueella tieluokan 1s ja 1 teillä. Reitin pituus noin 180jkm

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
7 kk

Sop imussumma

0,1 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

0%
0 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

#116. Talvikunnossapito Raisio 2019

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Mikko Kuusisto

Auraus, suolaus sekä muut kunnossapitotyöt Raision Alueurakan
alueella tieluokan 1s ja 1 teillä. Reitin pituus noin 180jkm

Va lmist umisvuosi

2019

Kest o
Sop imussumma

7 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

0%

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt
#57. Tie- ja liikennealueiden kunnossapitotyöt

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkityöt ja satunnaiset
kunnossapitotyöt Raision Alueurakan alueella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2015
12 kk
0,3 milj. € (alv 0%)

0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#59. Raunistula-Paattinen alueurakka
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Turun Kaupunki / Kiinteistöliikelaitos Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
Anu Nuora
kokonaisurakkana.
2015
6 kk
Urakkaan kuuluu asfaltti- ja sorapäällysteisten teiden
kunnossapito, viheralueiden kunnossapito, leikkipaikkojen hoito ja
0,35 milj. € (alv 0%)
turvallisuustarkastukset, metsien hoito.
Aliurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl
Pientareiden niitot ja harjaukset aliurakointina.

#74. Tie- ja liikennealueiden kunnossapitotyöt

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkityöt ja satunnaiset
kunnossapitotyöt Raision Alueurakan alueella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2016
12 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#75. Raunistula-Paattinen alueurakka
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Turun Kaupunki / Kiinteistöliikelaitos Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
Anu Nuora
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja
2016
sorapäällysteisten teiden kunnossapito, viheralueiden
12 kk
kunnossapito, leikkipaikkojen hoito ja turvallisuustarkastukset,
metsien hoito.
0,40 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl
Pientareiden niitot ja harjaukset aliurakointina.

#98. Tie- ja liikennealueiden kunnossapitotyöt
Raisio 2017

Raisio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkityöt ja satunnaiset
kunnossapitotyöt Raision Alueurakan alueella.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2017
12 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#101. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala

Yht eyshenkilö

Anu Nuora

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
12 kk

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja
sorapäällysteisten teiden kunnossapito, viheralueiden
kunnossapito, leikkipaikkojen hoito ja turvallisuustarkastukset,
metsien hoito.

Sop imussumma

0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Destia Oy

#102. Tie- ja liikennealueiden kunnossapitotyöt
Raisio 2018

Raisio

R a kennut t a ja

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Veijo Niittynen
2018

Päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkityöt ja satunnaiset
kunnossapitotyöt Raision Alueurakan alueella.

Kest o

12 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,35 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

laskutyö
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Destia Oy

#113. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Anu Nuora
2019

Kest o

12 kk

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja
sorapäällysteisten teiden kunnossapito, viheralueiden
kunnossapito, leikkipaikkojen hoito ja turvallisuustarkastukset,
metsien hoito.

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta
0%

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#114. Tie- ja liikennealueiden kunnossapitotyöt
Raisio 2019

Raisio

R a kennut t a ja

Päällysteiden paikkaukset, liikennemerkkityöt ja satunnaiset
kunnossapitotyöt Raision Alueurakan alueella.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Veijo Niittynen
2019

Kest o
Sop imussumma

12 kk
0,4 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Aliurakka

Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e

yksikköhinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy / Mikko Kuusisto

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt
13.3b Väylien liikenteenohjaus- ja turvalaitetyöt
#85. T3 -sairaalan työnaikaiset liikennejärjestelyt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Lemminkäinen Infra Oy
Pääurakoitsija Elfving Signum Oy, joka toimitti kaikki materiaalit.
Työsuoritukseen kuului rakennustyön aikaiset liikennejärjestelyt ja
Jouni Kiviharju
niiden ylläpito.
2017
7 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Työhön kuului kaistojen rakentamista, päällystystä, liikenneopasteiden asennusta.

#86. Kauppakeskus Myllyn länsiparkki
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Paimio

Paimion Kaupunki
Pääurakoitsija Betonilaatta Oy, aliurakoitsija Elfving Signum Oy.
Urakassa toteutettiin uuden kaava-alueen opastus- ja
Hannes Tuokko
liikennemerkkityöt. Urakkaan kuului kahden ulokeportaalin
2017
rakentaminen, jalustojen valamisineen.
1 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Paalutusurakoitsija Turun Siirtomurske Oy

#100. Vakiniitun kaava-alueen viimeistelytyöt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Mynämäki

Liikennevirasto
Pääurakoitsija Lemminkäinen Infra Oy. Urakassa rakennettiin viisi
uutta kehäportaalia, asennettiin liittymäjärjestelyihin liittyen uudet
Janne Laakso
opastusmerkit ja -taulut.
2017
4 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
50 %
1 kpl
Materiaalitoimittaja Elfving Signum Oy

#90. Meijeritien Kunnallistekniikka
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Raisio

Kiinteistö Oy Kuloisten
Kauppakeskuksen länsiparkin pysäköintijärjestelyt sekä
Kauppakeskus
joukkoliikenneyhteyden pysäkkijärjestelyt. Urakkaan kuului asfalttija kivetystöitä, ajoratamaalauksia, valaistus- ja mainospylonitöitä,
Janne Suominen
liikennemerkki- ja opastustöitä sekä betoni- ja teräsrakenteisten
2017
seinien ja perustusten purkutöitä.
2 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Valaistus- ja sähkötyöt, tiemerkintätyöt, asfaltti- ja kivetystyöt aliurakkana.

#88. VT8 Mynämäen liittymäjärjestelyt
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Turku

Lemminkäinen Infra Oy
Uuden kaava-alueen viherrakennustyöt, liikennemerkki- ja
opastustyöt.
Jari Aalto
2017
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Lemminkäinen Infra Oy

#103. Kaskenkadun pyöräkaistat

Turku

R a kennut t a ja

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala

Yht eyshenkilö

Johanna Akkanen
2018

Hankkeessa rakennettiin kaupunkialueelle Kaskenkadulle
pyöräkaistat, jotka pinnoitettiin akryylimassalla. Urakkaan kuului
reunakivityötä, kaksi portaalia perustuksineen, tiemerkinnät ja
pinnoitustyö.

Va lmist umisvuosi
Kest o

1 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

60 %
1 kpl

Lisä t iet oja

Pinnoite aliurakointina.

#106. KT45 viitoituksen uusiminen Kehä I - Ilmakehä Vantaa
R a kennut t a ja

Uudenmaan ELY-keskus

Yht eyshenkilö

Pekka Hiekkala

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
2 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

Lisä t iet oja

Päätoteuttaja Elfving Signum Oy

Hankkeessa vaihdettiin noin 150 portaali- ja opastetaulua. Lisäksi
noin 30 uusia rakenteita. Vaativa liikenneympäristö.

Lieto, Kaarina

#118. Kausela-Kirismäki
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Väylävirasto

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
8 kk

Sop imussumma

0,2 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
laskutyö

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

Lisä t iet oja

Tilaaja Destia Oy / Jarmo Laiho

Jarmo Laiho

Kausela-Kirismäki, KT40 nelikaistaistaminen, työmaataulut,
portaalit, opasteet, työmaapalvelut, liikennejärjestelyt

13.7 Muut ympäristörakentamistyöt
#60. As.Oy Kukolansato leikkipaikka

Turku

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Leikkipaikan peruskorjaus, 500m2 turvahiekan asennus, välineiden
asennus, käyttöönottotarkastus

As.Oy Kukolansato
Kari Lähde
2015
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#61. Liedon Frisbeegolfrata
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Prodigy Disc
Frisbeegolfradan rakentaminen Liedon koulukeskuksen metsään.
Seppo Paju
Urakkaan kuului 18 väylän rakentaminen, heittoalustat perustettiin
2015
kallioankkuroinnilla tai murskearinan varaan.
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Urakkaan kuului myös väyläopasteiden ja infotaulun asennukset.

#112. Hovirinnan rannan parantaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Lieto

Kaarina

Kaarinan kaupunki
Hankkeessa vaihdettiin uimarannan massat ja hiekat, rakennettiin
250m tukimuuria, kaksi laiturien maatukea, 250m puukantista
Ossi Vesalainen
laituria. Lisäksi urakkaan kuului kuivatuksen rakentaminen.
2019
6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Kuntec Oy / Markus Lindegren

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.1a Pääurakointi; sillanrakentaminen
#55. VARELY Putkisiltaurakka 2015-2016

Varsinais-Suomi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Urakkaan kuuluu yhdeksän putkisillan rakentaminen VarsinaisSuomen ja Satakunnan alueella. Kaksi näistä on ST-kohteita.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ari Salo
2016
24 kk
1,0 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
3 kpl
Aliurakointia mittaukset, suunnittelu,

#83. Kailon sillan korjaus
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Vuoden 2015 aikana on rakennettu kuusi putkisiltaa, joista kaksi
lisätyönä.
Urakkaan kuuluu liikennejärjestely, vanhan sillan purkutyöt, uuden
sillan rakennustyöt. Työ sisältää kaivannon tuentaa ja vedenalaisia
leikkauksia.
pontitukset sekä betonisiltojen purkutyöt.

Naantali

Naantalin Kaupunki
Kailon sillan korjaus rakentamalla uudet kulkusillat ponttoonisillalle.
Urakkaan kuului 28 porapaalua ja niiden RST-suojaputket, kaksi
Heikki Voutilainen
betonista maatukea, yksi betoninen välituki, teräsrakenteinen silta,
2017
liimapalkkirakenteiset sillat 2kpl, puu- ja teräsrakenteiset kaiteet
6 kk
0,55 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl
Sepät Oy valmisti teräsrakenteisten siltojen rungot. Arolan Höyläämö Oy valmisti kaiteiden puuosat.
Teräspöytä Oy valmisti kaiteiden teräsosia.

#110. Kuivaluodon yksityistien siltojen korjaus ja
rakentaminen

Kustavi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Hankkeessa korjattiin puusillan kansi ja kaiteet sekä vaihdettiin
vanha rumpu matalarakenteiseksi teräsputkisillaksi.

Tiestöpalvelu Seppälä
Sakari Seppälä
2019
2 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl
Asfaltit ja kaiteet alihankintana

Urakkaan kuului myös 12 metrisen liimapalkkisillan rakentaminen,
mihin kuului teräspaalutusta, siltapenkereet, tukimuurirakenteet ja
kaiteet.

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#54. Myllyn alueen liikennejärjestelyt, vaihe II
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Raision kaupunki
Myllyn kauppakeskuksen alueella tien ja kadun
rakennustöitä. Sarkamaantiellä laaja massavaihto ja
Vesa-Matti Eura
kevennysrakenne, Vakkapuiston hulevesiviemäröinti,
2015
Soininkadun rakenteenparannus ja linjauksen muutos,
7 kk
Myllynkadun lisäkaista ja kevennysrakenne. Urakkaan kuului
myös päällystys- ja kivetystöitä, liikennemerkkitöitä,
1,2 milj. € (alv 0%)
ajoratamaalauksia ja nurmetuksia.
Kokonaisurakka
kokonaishinta
70 %
4 kpl
Päällystys-,kivetys-, ajoratamaalaus ja Vakkapuiston hulevesilinjan rakentaminen toteutettiin
aliurakointina.

#119. Kustavintien parantaminen Mt 1951 ja Mt 12376
liittymien kohdalla
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Mynämäki

Mynämäen kunta
Hankkeessa rakennettiin maantielle 192 uusi kääntyvien
kaista, keskisaarekkeet, kevyenliikenteenväylää, suojatie,
Vesa-Matti Eura
risteysalueen valaistus sekä kuivatus
2019
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Alihankintana valaistus, päällyste ja tiemerkinnät.

Turku

#120. Sorakatupaketti 1
R a kennut t a ja

Raisio

Turun Kaupunki /
Hankkeessa saneerattiin viisi eri sorapintaista katua.
Kaupunkiympäristötoimiala
Kahdelle kadulle rakennettiin uusi vesijohto, jäte- ja
hulevesiverkko. Kaikille kaduille kuivatus, valaistus, päällystys.
Johanna Akkanen
2019
7 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl
Alihankintana päällysteet, reunakivet ja valaistus. Tilaajana myös Turun Vesihuolto Oy / Tomi Kallio

#121. Mt 110 jalankulku- ja pyöräilyväylien sekä
bussiliikenteen laatukäytävän rakentaminen ja uuden
liittymän rakentaminen Haritun puistotielle, Turku ja
Kaarina.

Turku / Kaarina

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Urakkaan sisältyvät mm vesihuoltotyöt, vesijohto,
pintarakenteiden tekeminen, alikulkukäytävän korjaus sekä
kolmet liikennevalot. Urakka sisälsi myös korjattavan
alikulkusillan (K2): alikulkutunnelin jatkaminen, uusi
pohjalaatta, uusi kehä, siipimuurit, kansi, reunapalkki,
siirtymälaatat sekä tasausvalu, eristys ja suojavalu.
Piispanristin alikulkutunnelin osuus on noin 0,22 M€.

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Sakari Hurskainen
2019
8 kk
2,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
10 kpl
Koko urakka valmistuu 12/2019. Tilaajina
Oy

myös Turun Kaupunki, Kaarinan Kaupunki ja Turun Vesihuolto

18.10c Alueurakointi, erityisalueiden hoito ja ylläpito
Turku

#76. Viherhoitourakka
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Viherhoitourakkaan kuuluu Turun Ylioppilaskyläsäätiön kohteiden
viherhoitopalvelut, lukuunottamatta nurmikonleikkausta. Urakka
Janne Karesto
sisältää leikkipaikkojen tarkastukset ja ylläpidon, puiden ja
2016
pensaiden hoito- ja rakenneleikkaukset sekä muut ylläpitotyöt.
24 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
1 kpl
Puiden ja pensaiden hoitourakoitsijana Entti Oy. Urakka jatkuu 10/2018 saakka.

#84. TYS Viherhoitourakka 2017
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
s Viherhoitourakkaan kuuluu Turun Ylioppilaskyläsäätiön kohteiden
viherhoitopalvelut, lukuunottamatta nurmikonleikkausta. Urakka
Janne Karesto
sisältää leikkipaikkojen tarkastukset ja ylläpidon, puiden ja
2017
pensaiden hoito- ja rakenneleikkaukset sekä muut ylläpitotyöt.
12 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
1 kpl
Puiden ja pensaiden hoitourakoitsijana Entti Oy. Urakka jatkuu 10/2018 saakka.

#99. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja sorapäällysteisten
teiden kunnossapito, viheralueiden kunnossapito, leikkipaikkojen
hoito ja turvallisuustarkastukset, metsien hoito.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turun Kaupunki /
Kiinteistöliikelaitos
Anu Nuora
2017
12 kk
0,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy.

#101. Raunistula-Paattinen alueurakka

Turku

R a kennut t a ja

Teiden ja liikennealueiden-, viheralueiden-, leikkipaikkojen ja
muiden kaupungin hallinnoimien alueiden kunnossapito
kokonaisurakkana. Urakkaan kuuluu asfaltti- ja sorapäällysteisten
teiden kunnossapito, viheralueiden kunnossapito, leikkipaikkojen
hoito ja turvallisuustarkastukset, metsien hoito.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turun Kaupunki /
Kaupunkiympäristötoimiala
Anu Nuora
2018
12 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Päätoteuttaja Destia Oy

#108. TYS Viherhoitourakka 2018
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Turku

Turun Ylioppilaskyläsäätiö
Viherhoitourakkaan kuuluu Turun Ylioppilaskyläsäätiön kohteiden
viherhoitopalvelut, lukuunottamatta nurmikonleikkausta. Urakka
Janne Karesto
sisältää leikkipaikkojen tarkastukset ja ylläpidon, puiden ja
2018
pensaiden hoito- ja rakenneleikkaukset sekä muut ylläpitotyöt.
12 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
50 %
1 kpl
Puiden ja pensaiden hoitourakoitsijana Entti Oy. Urakka jatkuu 10/2020 saakka.

#117. TYS Viherhoitourakka 2019

Turku

R a kennut t a ja

Turun Ylioppilaskyläsäätiö

Yht eyshenkilö

Janne Karesto

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
12 kk

Viherhoitourakkaan kuuluu Turun Ylioppilaskyläsäätiön kohteiden
viherhoitopalvelut, lukuunottamatta nurmikonleikkausta. Urakka
sisältää leikkipaikkojen tarkastukset ja ylläpidon, puiden ja
pensaiden hoito- ja rakenneleikkaukset sekä muut ylläpitotyöt.

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

50 %
1 kpl

Lisä t iet oja

Puiden ja pensaiden hoitourakoitsijana Entti Oy. Urakka jatkuu 10/2020 saakka.
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