Nro 465

voimassa 31.8.2019

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

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy
Y-tunnus 1026063-1

kotipaikka Vantaa
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:

Putkilinjat ja johtoverkot (18.3a), Voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen (18.4a), Pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt (18.5a), Pohjarakentaminen,
vaativat pohjarakennustyöt (18.5b), Tiet ja kadut (18.6a), Muut maa- ja vesirakennustyöt (18.9a)

Maarakennustyöt:

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

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät (10.1a), Vesi- ja viemärijohtolinjat (10.1b), Kaapelityöt (10.3)

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt:

Pohjavedenalennus ja -kuivanapito (11.5), Perustusten vahvistaminen (11.6)

Tietolähteiden perusteella yrityksen tilaajavastuutiedot ovat kunnossa
Tilinpäätöstietojen perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa
RALA-pätevyystiedot on tarkistettu 12.6.2018

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, p. 010 292 2100 www.rala.fi

Yritys

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy
Y-tunnus 1026063-1

kotipaikka Vantaa
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.

Yrityksen nimi

YPR Yleinen Pohjarakennus Oy

Y-tunnus

1026063-1

RALAn asiakas

12.4.2002 lähtien

Todistus voimassa

31.8.2019 saakka

Kotipaikka

Vantaa

Osoite

Uranuksenkuja 12, 01480 VANTAA

Puhelin

0400 809 690

Sähköposti

ypr@ypr.fi

www-osoite

www.ypr.fi

Toimialue

Etelä-Suomi

Jäsenyydet

Infra ry.

Tilaajavastuulain tiedot

Tilaajavastuu-raportti voimassa: 27.08.2018 - 07.11.2018
Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

Yrityksen ilmoittamien tilinpäätöstietojen perusteella
yrityksen taloustiedot ovat kunnossa.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 7 työlajipätevyyttä joihin liittyy 34 referenssiä
- 6 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 48 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Tilaajavastuu-raportti voimassa: 27.08.2018 - 07.11.2018 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 27.08.2018 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 02.11.1995)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.11.2004)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 17.10.1995)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 25.10.1995)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 27.08.2018)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 27.08.2018)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 23.08.2018, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 21.08.2018, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

OP Vakuutus Oy (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Suomen Terveystalo Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

47 48 53 108

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

47 59 62 83 96 109

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

49 67 82 90 103 108

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

64 65 68 84 89 97 98

10.3 Kaapelityöt

74 75 100 101 112

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt

11.5 Pohjavedenalennus ja -kuivanapito

86 87 102

11.6 Perustusten vahvistaminen

77 78 81

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot

48 49 51 52 53 57 58 64
65 68 73 88 91 102 110

18.4a Pääurakointi; voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen

51 69 72 87 93 94 95 104
105

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt

54 79 91 94 107

18.5b Pääurakointi; pohjarakentaminen, vaativat pohjarakennustyöt

67 69 71 72 78 87

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

56 88 99 107

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

47 61 66 67 76 80 92 106
111

Erikoiskalusto ja menetelmät

3D-mallinnus

Lisätietoja

Toimialaan 18.4a liittyy tarkennus: teollisuusrakentaminen

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Muu systemaattinen menettely

MVR-mittari

TALOUSTIEDOT
Yrityksen ilmoittamien tilinpäätöstietojen perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa.
Vuosi

2017 (milj. €)

2016 (milj. 2015 (milj.
€)
€)

Tilikausi

1.1.-31.12.2017

1.1.1.1.31.12.2016 31.12.2015

Liikevaihto (alv 0%)

8,97

6,34

8,73

Bruttotulos

2,85

Maksetut palkat

1,50

1,12

0,97

Henkilöstökulut

1,86

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

-0,24

0,33

0,19

Taseen loppusumma

6,28

4,95

2,25

Maksuvalmius (quick ratio)

1,4

1,50

1,60

Omavaraisuusaste

0,36

0,55

0,66

Taloustiedot

Yrityksen toimittamien tilinpäätöstietojen
perusteella yrityksen taloustiedot ovat kunnossa.

Projektit tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

Vuoden 2017 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.1.-31.12.2017

1.1.1.1.31.12.2016 31.12.2015

Toimihenkilöiden lukumäärä

9

8

8

Toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lukumäärä

5

5

5

Työntekijöiden lukumäärä

30

23

16

TapaturmataajuusTapaturmataajuus on laskettu ilmoitettujen
tapaturmien lukumäärästä miljoonaa työtuntia kohti. Työtunnit on
laskettu käyttämällä apuna Tilastokeskuksen keskimääräistä
kuukausiansiota.

ei saatavilla

57

ei
saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Roope Sirén rakennusinsinööri
hallituksen pj. Mika Harju, RI

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa: 01.01.2018 - 31.12.2018 vakuutussumma: 1,00 M€ Raivaus, purku ja pohjarakentaminen, maanrakennustyöt

voimassa: 01.01.2018 - 31.12.2018 vakuutussumma: 1,00 M€ Raivaus, purku ja pohjarakentaminen, maanrakennustyöt
REFERENSSIYHTEENVETO
Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#47. Merihallin pysäköintialue

Espoo

R a kennut t a ja

Länsimetro Oy

Yht eyshenkilö

Jorma Teelahti

Va lmist umisvuosi

2013

Pysäköintialueen rakentaminen 3500 m2, sis.
kuivatusjärjestelmät, so-pumppaamo, valaistus, kivi- ja
kasvillisuustyöt.

Kest o
Sop imussumma

4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

30 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#48. Purku 1, virtausmittauksen uusinta

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Neste Oil Oyj

Va lmist umisvuosi

2013

Uuden virtausmittauskaivon rakentaminen ja siihen liittyvien
putkien PEH 630-800 rakentaminen. Kaapelikanavien teko ja
uuden tien rakentaminen kohteeseen.

Kest o

8 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

Juho Vanhanen

#53. Matinkylän metrokeskuksen johtosiirrot

Espoo

R a kennut t a ja

Länsimetro Oy /Espoon Tekninen
Keskus

Kaukolämmön DN200 siirtotyöt 450m tulevan metrokeskuksen
tieltä, kaapeliputkituksia yht. 3000m.

Yht eyshenkilö

Jorma Teelahti

Va lmist umisvuosi

2013

Kest o

5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

30 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#108. Riukurinne, salaojituksen uusinta

Helsinki

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

12 pienkerrostalon salaojituksen uusiminen ja kulkuväylien
korjaus.

As Oy Riukurinne
Kari Itkonen
2017
7 kk
0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#47. Merihallin pysäköintialue

Espoo

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

Pysäköintialueen rakentaminen 3500 m2, sis.
kuivatusjärjestelmät, so-pumppaamo, valaistus, kivi- ja
kasvillisuustyöt.

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2013
4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
3 kpl

#59. KOy Gyldenintie 2, pihamuutos

Helsinki

R a kennut t a ja

Pysäköintialueen laajennus, tukimuurin h=2,5m rakentaminen,
olemassa olevien putkistojen siirto ja vihertyöt.

Länsimetro Oy

Yht eyshenkilö

Jorma Teelahti

Va lmist umisvuosi

2013

Kest o
Sop imussumma

2 kk

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

30 %
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

0,08 milj. € (alv 0%)

#62. HUS viher- ja maanrakennustyöt

Helsinki/Espoo/Vantaa

R a kennut t a ja

HUS-Kiinteistöt Oy

Yht eyshenkilö

Marika Suotula

Uudis- ja perusparannuskohteita sairaaloiden piha-alueilla,
mm. pysäköinti-, terassi- ja istutusalueita.

Va lmist umisvuosi

2013

Kest o

4 kk
0,15 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
2 kpl

#83. Pystykuilujen maisemointi- ja pihatyöt

Helsinki/Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Länsimetro Oy
Jenni Murrosvuo

Länsimetron pystykuilujen (5 kpl) viimeistelytyöt. Viher- ja
kivityöt, palopostien asennukset.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2015
5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

20 %
2 kpl

#96. Pystykuilujen maisemointi- ja pihatyöt II

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti

Länsimetron pystykuilujen (4 kpl) viimeistelytyöt. Viher- ja
kivityöt, kunnallistekniikkaa.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

25 %
3 kpl

Helsinki

#109. Gyldenintie 3 ja 5
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti

Va lmist umisvuosi
Kest o

2017
2 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

Pysäköinti- ja viheralueiden ennallistaminen; maarakennus-,
asfaltointi- ja istutustyöt.

20 %
2 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#49. AD-7902 korjaaminen

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Jätevesialtaan perusparannus ja korjaus. Uuden pumppamon
rakentaminen ja viemäreiden uusinta.

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

Neste Oil Oj
Jussi Töllikkö
2013
12 kk
0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

1 kpl
Betonikorjauksia paikkaamalla, valamalla ja ruiskuttamalla. Hiiliteräsputkien uusiminen.

#67. Meripaviljongin rantarakenteet

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Helsingin työväenyhdistys ry
Jorma Bergholm

Va lmist umisvuosi
Kest o

2015
6 kk
0,24 milj. € (alv 0%)

Kelluvan ravintolan kulkusiltojen maatuet ja kunnallistekniset
liittymät sekä juomaputkilinjat viereisestä
ravintolarakennuksesta. Rantamuurin vahvistaminen
taustapalkilla ja teräspaaluilla.

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#82. Vanha Jorvaksen tien myyntipisteen
rakentaminen
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

Espoo

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – Rajamyyntikaivon asennus velttoon maahan. Vesitiivis
kuntayhtymä
teräsponttiseinä, paaluperustukset, vesijohtoliitokset vanhaan
linjaan.
Mikko Joutulainen
2016
4 kk
0,09 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#90. As Oy Kuusimiehenharjat, alueputkitus

Helsinki

R a kennut t a ja

Lämpö- ja käyttövesiputkien uusiminen rivitaloyhtiöön.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

As Oy Kuusimiehenharjat
Laila Zenner
2016
2 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %
2 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#103. Gumbölen huoltorakennuksen
salaojakorjaukset

Espoo

R a kennut t a ja

Kartanon lisärakennuksen salaojtuksen ja sokkelin korjaukset.

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

Espoon kaupunki
Pekka Koivula
2017
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

#108. Riukurinne, salaojituksen uusinta

Helsinki

R a kennut t a ja

As Oy Riukurinne

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kari Itkonen
2017
7 kk

12 pienkerrostalon salaojituksen uusiminen ja kulkuväylien
korjaus.

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

0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#64. Päijänteentien ja Huivipolun vh-saneeraukset

Helsinki

R a kennut t a ja

Kaksi erillistä kohdetta: Vesi- ja viemärilinjojen saneeraukset
osittain tuetussa kaivannossa yht. 360m. Väliaikainen jvpumppaus, kiilausta.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

HSY-kuntayhtymä
Juha Loutti
2015

Kest o

8 kk

Sop imussumma

0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
35 %
4 kpl

#65. Niittykummun johtosiirrot

Espoo

R a kennut t a ja

Länsimetro Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jorma Teelahti
2015

1000/1200B hulevesiviemärin asennus 250m. VJ 300SG ja JV
250M asennus 180m. 20 ja 110 kV kaapeliputkitukset. Stabilointi
ja siirtymälaattojen teko.

Kest o
Sop imussumma

4 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
20 %
2 kpl

#68. Itätuulentien ja Merituulentien vesijohtotyöt

Espoo

R a kennut t a ja

Länsimetro Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jorma Teelahti
2014

Kest o
Sop imussumma

2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Vesijohtojen 200 SG saneeraus tunnelissa 80m. Tunnelin kork.
3,5m ja liikenne toiminnassa koko ajan. Käytöstä poistuvien
vesijohtohaarojen tulppaukset ja kulmatuet. Ruuvipaalut,
työnaikainen settiseinä.

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

yksikköhinta
25 %
2 kpl

#84. Vesijohtoverkoston aluemittauspisteiden
rakentaminen, erä 3
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vantaa

Helsingin seudun ympäristöpalvelut – Virtausmittauskaivojen (10kpl) rakentaminen käytössä oleviin
kuntayhtymä
vesijohtolinjoihin. Kaivoissa paalu-, betoni- ja maanvaraisia
perustuksia, kaivannon tuentaa teräspontein.
Mikko Joutulainen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

2016

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

30 %
2 kpl

6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)

#89. Palovesilinjan uusinta, jakeluterminaali

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Palovesi-, juomavesi- ja paineviemärilinjojen (PEH) uusiminen
polttoaineen lähettämökentän läpi.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Neste Oyj
Satu Pylkkänen
2016
4 kk
0,25 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
1 kpl

#97. Vesijohtoverkoston aluemittauspisteiden
rakentaminen, erä 4

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

HSY Vesihuolto
Mikko Joutulainen

Virtausmittauskaivojen (9 kpl) rakentaminen käytössä oleviin
vesijohtoihin. Kaivantojen tuentaa teräspontein.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
3 kk
0,31 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
3 kpl

#98. Lahnalahden puisto, palovesipumppaamo
R a kennut t a ja

Länsimetro Oy

Yht eyshenkilö

Joonas Ahonen
2016

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

Helsinki
Palovesipumppaamon ja sen purkulinjojen rakentaminen. Syvä
tuettu kaivanto.

5 kk
0,23 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
2 kpl

10.3 Kaapelityöt
#74. M37 kaapelikanavat

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Neste Oyj

Betonisen kaapelikanavareitin rakentaminen 700m.

Kest o
Sop imussumma

6 kk
0,51 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Juho Vanhanen
2015

kokonaishinta
30 %
2 kpl

#75. Länsimetron syöttökaapelointi

Helsinki/Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Länsimetro Oy

Keskijännitekaapeloinnin rakentaminen (maanrakennus ja
kaapelin veto) Länsimetron Lauttasaaren ja Niittykummun
asemille n. 1300m

Kest o
Sop imussumma

9 kk
0,65 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Mika Villikka
2016

yksikköhinta
30 %
3 kpl

#100. Kaapelikanaalit M081 ja M001

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Aurora Kilpilahti Oy

Kaapelikanavien rakentaminen kahdelle muuntamolle.

Kest o
Sop imussumma

8 kk
0,27 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Tuomo Lahtinen
2017

1 kpl

#101. M150 ja M151 kaapelikanavat

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Aurora Kilpilahti Oy

Kaapelikanavien rakentaminen kahden muuntamon välille.

Kest o
Sop imussumma

8 kk
0,69 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Tuomas Norri
2017

2 kpl

#112. Eltel 2017-18 maarakennus

Helsinki, Vantaa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Eltel Networks Oy

Maarakennus- ja kaapelinvetotyöt pääkaupunkiseudulla,
useita eri kohteita.

Kest o
Sop imussumma

5 kk
0,15 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta

Jukka Juvonen
2018

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

25 %
2 kpl

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt
11.5 Pohjavedenalennus ja -kuivanapito
#86. Vesihuoltolinja Brobackantie-Kuusikoti,
pohjaveden alennuksen rakentaminen

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vesihuollon rakentamisen aikainen pohjaveden alennus ja
painumaseuranta.

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

Espoon kaupunki
Pasi Severinkangas
2015
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#87. Saniteettialtaat peruskorjaus

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Uuden jätevesialtaan rakentaminen, kahden vanhan altaan
muutos- ja korjaustyöt jätevesilaitoksen toimiessa, sis.
pohjaveden alennuksen.

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

Neste Oil Oyj
Juho Vanhanen
2015
34 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#102. Jakeluterminaali OW- ja WW-putkien uusinta

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Putkilinjojen uusiminen (VJ 50mm, öljyinen vesi 500mm ja
paineviemäri 160mm) ja pumppaamon asentaminen tuettuun
kaivantoon, pohjaveden alennus. Kiilausta 200m3 ja
ruiskubetonointia.

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

Neste Oyj
Satu Pylkkänen
2017
6 kk
0,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

11.6 Perustusten vahvistaminen
#77. RT3 Tabletopin jänneteräsvahvistukset

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Tabletopin (pilareiden päälle rakennettu säiliöperustus)
kannen alapuolisten palkkien vahvistaminen mantteloimalla.
Palkit jälkijännitetty jännepunoksilla. 1. luokan betonirakenne.

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

Neste Oyj
Jesper Lindblad
2015
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#78. 7-tien putkisilta, vaiheet 3 ja 4

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan putkisillan perustusten korjaus. 4kpl uusia perustuksia,
vanhojen perustusten vahvistus mantteloimalla.
Huoltokäytävän rakentaminen, kiilausta, salaojat ja sopumppaamot. Työskentely ahtaissa olosuhteissa.

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

Neste Oyj
Riku Lehtinen
2015
20 kk
0,85 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
3 kpl

#81. Fenoli rikkihappoallas

Porvoo

R a kennut t a ja

Vaurioituneen rikkihappoaltaan kunnostustyö. Purkutöitä,

Borealis Polymers Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Juha-Pekka Kekki
2015
1 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

rikkialtaan rapautuneet putkiperustukset vahvistettiin
mantteloimalla, altaan pinnoitustyöt.

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

Kokonaisurakka

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

2 kpl
Työ tehty lyhyessä ajassa jalostamon seisokin aikana erittäin vaikeissa olosuhteissa.

kokonaishinta
30 %

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
#48. Purku 1, virtausmittauksen uusinta

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Neste Oil Oyj

Uuden virtausmittauskaivon rakentaminen ja siihen liittyvien
putkien PEH 630-800 rakentaminen. Kaapelikanavien teko ja
uuden tien rakentaminen kohteeseen.

Kest o
Sop imussumma

8 kk
0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Juho Vanhanen
2013

kokonaishinta
20 %
3 kpl

#49. AD-7902 korjaaminen

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Neste Oil Oj

Jätevesialtaan perusparannus ja korjaus. Uuden pumppamon
rakentaminen ja viemäreiden uusinta.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

12 kk
0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

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

Jussi Töllikkö
2013

5%
1 kpl
Betonikorjauksia paikkaamalla, valamalla ja ruiskuttamalla. Hiiliteräsputkien uusiminen.

#51. Saos- ja palovesilinjan uusiminen

Porvoo

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

Saos- ja palovesilinjan rakentaminen öljynjalostamon alueella,
osa linjasta rakennettiin tunneliin. Työhön sisältyi myös
louhintaa ja kiilausta.

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

Neste Oil Oyj
Petri Ripatti
2013
9 kk
0,98 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

kokonaishinta
20 %
3 kpl
PN16 PEH500 700m, PEH400 900m. Lisäksi teräsputkea, palopostien ja venttiilien asennusta.

#52. Melojantien yhteiskäyttötunnelin johtosiirrot

Helsinki

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

Yhteiskäyttötunnelin VJ 600 SG siirtotyöt 250m tulevan
metrotunnelin kohdalta.

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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2013
3 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#53. Matinkylän metrokeskuksen johtosiirrot

Espoo

R a kennut t a ja

Kaukolämmön DN200 siirtotyöt 450m tulevan metrokeskuksen
tieltä, kaapeliputkituksia yht. 3000m.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Länsimetro Oy /Espoon Tekninen
Keskus
Jorma Teelahti
2013
5 kk

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

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
2 kpl

#57. Laurinlahdentien vesihuollon saneerausurakka
kaivamalla

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

HSY Vesihuolto
Juha Loutti
2013

Vh-linjojen saneeraus 300m, sis. Pjv- ja vj-linjojen työnaikaiset
järjestelyt.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

4 kpl

#58. Aarnivalkeantien vesihuollon saneerausurakka
kaivamalla

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vh-linjojen saneeraus 620m, sis. suuntaporausta 150m.

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

HSY Vesihuolto
Juha Loutti
2013
6 kk
0,64 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
45 %
5 kpl

#64. Päijänteentien ja Huivipolun vh-saneeraukset

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kaksi erillistä kohdetta: Vesi- ja viemärilinjojen saneeraukset
osittain tuetussa kaivannossa yht. 360m. Väliaikainen jvpumppaus, kiilausta.

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

HSY-kuntayhtymä
Juha Loutti
2015
8 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
4 kpl

#65. Niittykummun johtosiirrot

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

1000/1200B hulevesiviemärin asennus 250m. VJ 300SG ja JV
250M asennus 180m. 20 ja 110 kV kaapeliputkitukset. Stabilointi
ja siirtymälaattojen teko.

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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2015
4 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
2 kpl

#68. Itätuulentien ja Merituulentien vesijohtotyöt

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vesijohtojen 200 SG saneeraus tunnelissa 80m. Tunnelin kork.
3,5m ja liikenne toiminnassa koko ajan. Käytöstä poistuvien
vesijohtohaarojen tulppaukset ja kulmatuet. Ruuvipaalut,
työnaikainen settiseinä.

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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2014
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
2 kpl

#73. 110 kV maakaapelonti Maarinranta

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

110 kV kaapelien maanrakennus- ja putkitustyöt 3km välillä
Keilaniemi -Otaniemi.

Caruna
Jari Rinkinen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2014
12 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
40 %
4 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#88. Gyldenintien ja Otavantien kunnallistekniikan
takaisinpalautukset

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Vesijohdon, viemärin, kaukolämmön ja kaapeliputkitusten
takaisinpalautukset kiertoreitiltä, vanhat linjat koko ajan
käytössä. Katujen uudelleenrakentaminen.

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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2016
6 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
35 %
4 kpl

#91. Demivesi 3, maanalaisten putkien siirto

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Maanrakennustyöt louhintoineen voimalaitoksen alueella.
Tyhjennysputken poraus olevaan merivesitunneliin. Öljyisen
veden, paloveden ja saosvesiputkien siirto. Betonikaivojen
rakentaminen ja pinnoitus.

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

Kilpilahden Voimalaitos Oy
Kimmo Karjalainen
2016
8 kk
0,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#102. Jakeluterminaali OW- ja WW-putkien uusinta

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Putkilinjojen uusiminen (VJ 50mm, öljyinen vesi 500mm ja
paineviemäri 160mm) ja pumppaamon asentaminen tuettuun
kaivantoon, pohjaveden alennus. Kiilausta 200m3 ja
ruiskubetonointia.

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

Neste Oyj
Satu Pylkkänen
2017
6 kk
0,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#110. HDC 110 kV kaapelointi

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

110 kV kaapeloinnin rakentaminen 2,3 km, sis. putkituksen ja
kaapeliasennukset.

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

TeliaSonera Finland Oyj
Toivo Boström
2018
10 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
4 kpl

18.4a Pääurakointi; voimalaitokset, kaivostoiminta ja teollisuusrakentaminen
#51. Saos- ja palovesilinjan uusiminen

Porvoo

R a kennut t a ja

Saos- ja palovesilinjan rakentaminen öljynjalostamon alueella,
osa linjasta rakennettiin tunneliin. Työhön sisältyi myös
louhintaa ja kiilausta.

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

Neste Oil Oyj
Petri Ripatti
2013
9 kk
0,98 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

Lisä t iet oja

PN16 PEH500 700m, PEH400 900m. Lisäksi teräsputkea, palopostien ja venttiilien asennusta.

#69. Merivesipumppaamon perustukset

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Borealis Polymers Oy

Vanhojen pumppaamoperustusten purku 60m3. Uuden
perustuksen betonityöt 220m3, monimuotoinen ja haastava 1.
luokan rakenne. Salaojitus ja kuivatus. Työ tehtiin 7m
merenpinnan alapuolella työpadon takana.

Kest o

5 kk

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

0,61 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Jarmo Laurila
2014

#72. API-A altaan korjaus

Kilpilahti

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

Neste Oil Oyj
Juho Vanhanen
2014
2 kk

Vuotavan jätealtaan korjaus ja pinnoitus. Maaperän
injektointia vesilasilla ja sementillä, ruuvipaalutus, perustusten
korjaaminen. Altaan salaojituksen ja liikuntasaumalaitteen
uusiminen.

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

0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#87. Saniteettialtaat peruskorjaus

Porvoo

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

Neste Oil Oyj
Juho Vanhanen
2015
34 kk

Uuden jätevesialtaan rakentaminen, kahden vanhan altaan
muutos- ja korjaustyöt jätevesilaitoksen toimiessa, sis.
pohjaveden alennuksen.

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

1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#93. U-7 tunnelin tulppaus ja tiivistys

Porvoo

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

Neste Oyj
Matti Sainio
2016
5 kk

Kaasua haihduttavan kallioöljysäiliön tuuletus- ja
tutkimusreikien poraus. Tunnelin tiivistys betonirakenteilla.

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

0,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
40 %
2 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#94. Muuntamo M132 rakentaminen

Porvoo

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

Kilpilahden Sähkönsiirto Oy
Mika Hassel
2017
9 kk

Muuntamorakennuksen rakentaminen maatöineen.
Paikallavalu-/elementtirunko. LVIS alistettuina sivu-urakoina.

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

1,0 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
kokonaishinta
45 %
6 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#95. Bensiinin isomerointiyksikön rakentaminen

Porvoo

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

Neste Oyj
Mika Hassel
2015
16 kk

Pienkonebensiiniyksikön maanrakennus-, putki- ja
betonirakennustyöt. Työt tehty toimivan öljynjalostamon sisällä
ahtaissa olosuhteissa.

Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

1,37 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
4 kpl

#104. Hapanvesiyksikkö 4 rakennustyöt

Porvoo

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

Neste Oyj
Satu Pylkkänen
2017
12 kk

Hapanvesiyksikön louhinta ja rakennustyöt. Öljyisen veden
viemäröinti, kaksi pumppaamoa, tukimuuri ja perustuksia,
betonointia n. 600 m3.

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

1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#105. Ajotunneli 7 louhinta ja poraustyöt

Porvoo

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

Kilpilahden Voimalaitos Oy
Jussi Kuisma
2017
12 kk

Ajotunneliin louhittu ja asennettu 2x600mm Hobas-putket, sis.
700mm kallioreikien poraus merivesitunneliin ja
merivesipumppaamon betonirakenteiden kunnostus.

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

0,7 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt
#54. Alikulkutunnelit Keilaniemi, vaiheet 2 ja 3

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2013
9 kk
1,0 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

Metroaseman alikulkutunneleiden (2 kpl) jatkovaiheet. Tuettu
kaivanto, vesitiiviit betonirakenteet, porapaalutusta,
ankkurointia, liikenne siltoja pitkin kaivannon yli.

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

40 %
3 kpl

#79. Muuntamo M150 maanrakennustyöt

Porvoo

R a kennut t a ja

Muuntamon louhinta- ja maanrakennustyöt. Sv- ja
salaojajärjestelmät, ruiskubetonointia, kiilausta.

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

Kilpilahden Sähkönsiirto Oy
Kimmo Karjalainen
2015
6 kk
0,53 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
4 kpl

#91. Demivesi 3, maanalaisten putkien siirto

Porvoo

R a kennut t a ja

Maanrakennustyöt louhintoineen voimalaitoksen alueella.
Tyhjennysputken poraus olevaan merivesitunneliin. Öljyisen
veden, paloveden ja saosvesiputkien siirto. Betonikaivojen
rakentaminen ja pinnoitus.

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

Kilpilahden Voimalaitos Oy
Kimmo Karjalainen
2016
8 kk
0,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#94. Muuntamo M132 rakentaminen

Porvoo

R a kennut t a ja

Muuntamorakennuksen rakentaminen maatöineen.
Paikallavalu-/elementtirunko. LVIS alistettuina sivu-urakoina.

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

Kilpilahden Sähkönsiirto Oy
Mika Hassel
2017
9 kk
1,0 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka

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

kokonaishinta
45 %
6 kpl

#107. Muuntamo M135 rakentaminen

Porvoo

R a kennut t a ja

Aurora Kilpilahti Oy

Yht eyshenkilö

Tuomo Lahtinen
2017

Muuntamorakennuksen rakentaminen maatöineen ja
perustuksineen. Paikallavalu-/elementtirunko, LVIS alistettuina
sivu-urakoina. Lisäksi kadun rakentaminen kohteeseen 250m.

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

9 kk
1,53 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
5 kpl

18.5b Pääurakointi; pohjarakentaminen, vaativat pohjarakennustyöt
#67. Meripaviljongin rantarakenteet

Helsinki

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

Helsingin työväenyhdistys ry

Kelluvan ravintolan kulkusiltojen maatuet ja kunnallistekniset
liittymät sekä juomaputkilinjat viereisestä
ravintolarakennuksesta. Rantamuurin vahvistaminen
taustapalkilla ja teräspaaluilla.

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

Jorma Bergholm
2015
6 kk
0,24 milj. € (alv 0%)

#69. Merivesipumppaamon perustukset

Porvoo

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

Borealis Polymers Oy

Vanhojen pumppaamoperustusten purku 60m3. Uuden
perustuksen betonityöt 220m3, monimuotoinen ja haastava 1.
luokan rakenne. Salaojitus ja kuivatus. Työ tehtiin 7m
merenpinnan alapuolella työpadon takana.

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

Jarmo Laurila
2014
5 kk
0,61 milj. € (alv 0%)

#71. Kevytbensiinin isomerointi, putkisillan
peruskorjaus mod 48-49

Kilpilahti

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

Putkisillan betonirakenteiden korjaus mantteloimalla ITbetonilla, uudet EC-perustukset ja palotykkien perustustyöt
voimalaitosalueella.

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

Neste Oil Oyj
Mika Hassel
2014
7 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
1 kpl

#72. API-A altaan korjaus

Kilpilahti

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

Vuotavan jätealtaan korjaus ja pinnoitus. Maaperän
injektointia vesilasilla ja sementillä, ruuvipaalutus, perustusten
korjaaminen. Altaan salaojituksen ja liikuntasaumalaitteen
uusiminen.

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

Neste Oil Oyj
Juho Vanhanen
2014
2 kk
0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
1 kpl

#78. 7-tien putkisilta, vaiheet 3 ja 4

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Vanhan putkisillan perustusten korjaus. 4kpl uusia perustuksia,
vanhojen perustusten vahvistus mantteloimalla.
Huoltokäytävän rakentaminen, kiilausta, salaojat ja so-

Neste Oyj
Riku Lehtinen
2015

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

20 kk
0,85 milj. € (alv 0%)

pumppaamot. Työskentely ahtaissa olosuhteissa.

Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
3 kpl

#87. Saniteettialtaat peruskorjaus

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Neste Oil Oyj
Juho Vanhanen
2015

Uuden jätevesialtaan rakentaminen, kahden vanhan altaan
muutos- ja korjaustyöt jätevesilaitoksen toimiessa, sis.
pohjaveden alennuksen.

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

34 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#56. Kartanonrinteen kaava-alueen kunnalistekniset
työt

Sipoo

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

Uuden asuinalueen katujen ja vh-linjojen rakentaminen.
Louhintaa 11000m3, kaapeliputkituksia 5700m, vh-linjoja (M63400) 4400m.

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

Sipoon kunta
Risto Hautsalo
2013
7 kk
1,08 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
5 kpl

#88. Gyldenintien ja Otavantien kunnallistekniikan
takaisinpalautukset

Helsinki

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

Vesijohdon, viemärin, kaukolämmön ja kaapeliputkitusten
takaisinpalautukset kiertoreitiltä, vanhat linjat koko ajan
käytössä. Katujen uudelleenrakentaminen.

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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2016
6 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
35 %
4 kpl

Espoo

#99. Tiedon kuilu
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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2017
6 kk
0,28 milj. € (alv 0%)

Pelastustien ja kevyenliikenteen väylän rakentaminen,
kuilurakennuksen vh-, maarakennus- ja vihertyöt.

Kokonaisurakka
yksikköhinta
40 %
4 kpl

#107. Muuntamo M135 rakentaminen

Porvoo

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

Muuntamorakennuksen rakentaminen maatöineen ja
perustuksineen. Paikallavalu-/elementtirunko, LVIS alistettuina
sivu-urakoina. Lisäksi kadun rakentaminen kohteeseen 250m.

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

Aurora Kilpilahti Oy
Tuomo Lahtinen
2017
9 kk
1,53 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
5 kpl

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#47. Merihallin pysäköintialue
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

Länsimetro Oy
Jorma Teelahti
2013

Espoo
Pysäköintialueen rakentaminen 3500 m2, sis.
kuivatusjärjestelmät, so-pumppaamo, valaistus, kivi- ja
kasvillisuustyöt.

4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
3 kpl

#61. Pysäkkialueiden maarakennustyöt 2012

Vantaa

R a kennut t a ja

20 kpl pysäkkejä eri puolilla kaupunkia. Vanhojen pysäkkien
purku, rakennekerrokset ja viimeistelyt.

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

Vantaan kaupunki
Eero Kupari
2013
5 kk
0,24 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
3 kpl

#66. SO4-projekti, jäteveden purkuputket

Espoo

R a kennut t a ja

5x D700, kork. 15m pystypurkuputket poraamalla
merivesitunneliin Suomenojan voimalaitoksella.

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

Fortum Power and Heat Oy
Pertti Strömmer
2014
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
2 kpl

#67. Meripaviljongin rantarakenteet

Helsinki

R a kennut t a ja

Kelluvan ravintolan kulkusiltojen maatuet ja kunnallistekniset
liittymät sekä juomaputkilinjat viereisestä
ravintolarakennuksesta. Rantamuurin vahvistaminen
taustapalkilla ja teräspaaluilla.

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

Helsingin työväenyhdistys ry
Jorma Bergholm
2015
6 kk
0,24 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
3 kpl

#76. Ranskalais-suomalaisen koulun so-, sv- ja
sokkelikorjaus

Helsinki

R a kennut t a ja

Koulurakennuksen sokkelin, salaojien ja sadevesiviemäröinnin
korjaustyöt, leikkipaikan ja katoksen korjaukset.

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

Senaatti-kiinteistöt
Arto Palo
2015
3 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
5 kpl

#80. Länsimetron liityntäpysäköintiopasteet

Espoo

R a kennut t a ja

Länsimetron liityntäpysäköintiopastuksen kiinteiden ja
vaihtuvien opasteiden rakentaminen. Perustukset, maatyöt,
kaapelointi, porttaalien ja liikennemerkkien asennus.

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

Espoon kaupunki/ Kaupunkitekniikka
Erkki Ervasto
2016
6 kk
0,21 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
30 %
3 kpl

#92. Porvoonjoen länsirannan tukimuuri ja laituri
2016

Porvoo

R a kennut t a ja

Porvoon kaupunki

Yht eyshenkilö

Seija Kindstedt
2016

Luonnonkivi- ja betonitukimuurin rakentaminen Porvoonjokeen,
paalutettu rakenne. Tehty kuivatyönä vesitiiviin ponttiseinän
takana.

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

6 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
3 kpl

#106. HAPLA 2 kunnostustyöt

Porvoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Jalostamon selkeytysaltaan pumppausjärjestelyt, kunnostustyöt
ja geosäkkien asennukset.

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

Neste Oyj
Juho Vanhanen
2017
6 kk
0,37 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#111. Albertinkatu 22 pihakansi

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Pihakannen korjaus ja polkupyöräluiskan rakentaminen
kellariin.

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

As Oy Albertinkatu 22-24
Jukka Kirjavainen
2018
12 kk
0,44 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
5 kpl
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