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Sopimus kunnan järjestämän jätteenkuljetukseen kuuluvan sekajätteen keräyksestä ja kuljetuksesta 
Kemiönsaaren alueelta. 
 
 
 
Sopijapuolet 
 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (tilaaja) 
 
Osoite Kuormakatu 17 
  20380 Turku 
Puhelin 020 728 2100 
y-tunnus 1868393-8 
 
 
 Kuljetus Oy (urakoitsija) 
 
Osoite 
   
Puhelin  
y-tunnus  

 
SOPIMUSEHDOT  
 
1 Yleistä 
 

Tämä sopimus käsittää kohdissa 1.1 mainitun sekajätteen keräyksen ja kuljetuksen 
takalastaavalla ja nostoperusteisella kalustolla kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen 
alueella Kemiönsaaren pääsaarella sekä Lounais-Suomen Jätehuollon ylläpitämät 
aluekeräyspisteet. Sopimus käsittää myös Rosala-Hiittinen ja Högsåran saarista kerättävät 
sekajätteet. 
 
Kemiönsaaren saarista Bolax, Vänoxa, Biskopsö ja Stora Ångesön yhteysalus tuo joko 
Kasnäsiin tai Taalintehtaalle 1000 l astiat, jotka vaihdetaan satamissa tai tyhjennetään 
yhteysaluksen ollessa paikalla. 
 

 Näissä asiakirjoissa yhtiön toiminta-alueen jätehuollon järjestäjästä Lounais-Suomen 
Jätehuolto Oy:stä käytetään nimitystä tilaaja ja kuljetusliikkeestä nimitystä urakoitsija.  

 
Mikäli urakassa käytetään aliurakoitsijaa, urakoitsija vastaa aliurakoitsijan toiminnasta 
kuten omastaan. Urakoitsija ei saa sopimuskaudella siirtää tehtäviä kolmannelle 
osapuolelle, eikä vaihtaa aliurakoitsijaa ilman tilaajan suostumusta. 

 
1.1 Urakkaan kuuluvat tehtävät 

 
Urakkaan kuuluvat sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla kunnan vastuulle kuuluvien 
jätelain 32 ja 33§:n mukaiset jätehuollon keräys- ja kuljetustyöt.  
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Urakkaan sisältyy asianmukaisiin keräilyvälineisiin kootun jätteen sekä niiden vierelle 
tilapäisesti kertyneen ylimääräisen jätteen kuljetus. Jätteet tulee kuljettaa kunnan 
määräämään käsittelypaikkaan (kohta 1.2). 
 
Tilaajan järjestämään kuljetukseen kuulumattomien jätteiden kuljetus samassa kuormassa 
on kielletty. Mikäli urakoitsija rikkoo kieltoa, tilaajalla on oikeus laskuttaa väärin 
toimimisesta sakkomaksu (8.4.1). Mikäli urakoitsija toistuvasti toimii tämän kohdan 
vastaisesti, voidaan sitä pitää sopimusrikkomuksena, joka voi johtaa sopimuksen purkuun.  

 
Urakassa tarvittava kalusto: 
- takalastaava (pakkaava jäteauto) 
- nosturilaittein varustettu kalusto 

 
1.2 Sekajätteen toimituspaikka 

 
Sekajäte toimitetaan Korvenmäen jätekeskukseen (Helsingintie 541, Salo). Korvenmäen 
jätekeskus on avoinna maanantaisin klo 7.00 – 19.00, tiistaista perjantaihin klo 7.00 – 
17.00. Sekajätteen voi myös toimittaa Topinojan jätekeskukseen (Pitkäsaarenkuja 7, 20380 
Turku). Topinojan jätekeskus on avoinna arkisin klo 6.30 – 21.00.  Kuormat toimitetaan 
tilaajan lukuun. 

 
Arkipyhien aattoina vastaanottopaikan aukioloaika voi olla lyhyempi kuin edellä on 
mainittu. Jätteen vastaanotto voi olla avoinna myös muina aikoina erikseen neuvoteltaessa. 
Mahdollisista lisäkustannuksista sovitaan erikseen. 
 
Jos sopimuskaudella tullaan sekajätteen toimituspaikan aukioloaikoja muuttamaan, tulee 
tilaaja ilmoittamaan siitä hyvissä ajoin urakoitsijalle. 
 
Jos sopimuskaudella tullaan sekajätteen vastaanottopaikkoja muuttamaan niin, että 
kuljetusmatka jätteen toimituspaikalle oleellisesti (yli 10 km) muuttuu, neuvottelevat tilaaja 
ja urakoitsija mahdollisesti aiheutuvista kustannusmuutoksista hyvissä ajoin. 
 

1.3 Urakassa noudatettavat asiakirjat 
 

1. Urakkasopimus liitteineen 
2. Urakkaneuvottelupöytäkirja 
3. Tarjouspyyntö 9.8.2016 liitteineen 
4. Tarjous liitteineen 
5. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 Palvelut 

(soveltuvin osin) 
 

Asiakirjojen määräysten keskinäinen pätevyysjärjestys on edellä oleva. Asiakirjat 
täydentävät toisiaan siten, että yhdessäkin asiakirjassa annettu urakkaan liittyvä määräys 
katsotaan päteväksi, vaikka se puuttuisi muista asiakirjoista.  
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1.4 Luvat 
 

Urakoitsijalla tulee olla olemassa olevan lainsäädännön mukainen oikeus jätteen 
kuljetukseen. Luvat ovat tarjouksen liitteenä. 

 
1.5 Jätehuollon kehittäminen 
 

Tilaaja ja urakoitsija kehittävät yhdessä mahdollisuuksiensa mukaan toimialueen 
jätehuoltoa jätelainsäädännön ja sen nojalla annettujen määräysten ym. edellyttämällä 
tavalla.  
 
Urakka-alueiden rajoja voidaan järkevöittää maantieteellisiin seikkoihin perustuen esim. 
kuntaliitosten yhteydessä. Rajojen muutoksesta neuvotellaan erikseen. 
 
Mikäli urakan aikana tullaan päätymään jäteastioiden punnitukseen (takalastattavat ja 
nostoperusteiset), tullaan siitä neuvottelemaan tämän sopimuksen ulkopuolella. 
Punnituslaitteiden ym. hankinnoista käydään erillinen neuvottelu ja niiden kustannuksista 
sovitaan erikseen.  

 
2 Urakkamuoto 

 
Kuljetusurakka suoritetaan yksikköhintaurakkana, jossa yksikkönä on keräilyvälineen 
tyhjennys ja astian palautus paikoilleen.  Yksikköhinnat sisältävät kaikki toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset (myös Högsåran ja Rosala-Hiittisten saarten matkoihin menevät 
ajat). Hinnat ovat arvonlisäverottomia. 

 
3 Urakan sisältö 
 

3.1 Urakka-alue 
 

Urakkaan kuuluvat sopimuksen mukaisilla yksikköhinnoilla sekajätteen keräys ja kuljetus 
takalastaavalla ja nosturilaittein varustetulla kalustolla kunnan järjestämän 
jätteenkuljetuksen alueella Kemiönsaaren pääsaarella sekä Lounais-Suomen Jätehuollon 
ylläpitämät aluekeräyspisteet. Sopimus käsittää myös Rosala-Hiittinen ja Högsåran saarista 
kerättävät sekajätteet. Aluekeräyspisteet ovat esitetty kartassa liite 5. 
 
3.1.1 Erityisalueet:  
 
Kemiönsaaren saarista Rosala-Hiittinen (Rosalan ja Hiittisen välissä on silta), johon 
päästään yhteysaluksella sekä Högsåra, johon on lossiyhteys. Urakoitsijan on huomioitava 
näihin saariin menevä aika tyhjennyshintaa antaessaan (liite 2. kohdat 3 a ja 3 b). 
 
 
1. Högsårassa (vain LSJH:n ylläpitämiä aluekeräyspisteitä) ajetaan kolmea (3) kohdetta, 

joiden tyhjennys on talvisin joka neljäs viikko ja kesällä joka viikko. Astiatyyppeinä täällä 
on nostoperusteiset astiat. 
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2. Rosala-Hiittinen (LSJH:n ylläpitämiä aluekeräyspisteitä), joita on kolmetoista (13) 
kohdetta ja tyhjennys on talvisin joka toinen viikko ja kesäaikana joka viikko. 
Astiatyyppeinä täällä on nostoperusteiset astiat. 

 
3.2 Yksikköhintoihin kuuluvat tehtävät 

 
Keräilyvälineet tyhjennetään voimassaolevia kunnan jätehuolto- ja 
ympäristönsuojelumääräyksiä noudattaen. Jätteiden kuormaaminen taajamassa 
sijaitsevalla asuinkiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä on kielletty klo 22-6 
välisenä aikana. 

 
Tyhjennysvälit voivat olla jätehuoltomääräyksiä tiheämmätkin. Jäteastioiden astiatyyppi ei 
saa vaikuttaa tyhjennyksien tiheyteen. Jos kiinteistön jätteiden keräysjärjestelmä muuttuu 
siten, että kuljetus siirtyy toisen kuljetusurakan piiriin, tilaaja ei ole korvausvelvollinen. 
Yksikköhinnat sisältävät kaikki toiminnasta aiheutuneet kustannukset. 
 
Astiat voidaan tyhjentää joka viikko, kaksi kertaa viikossa, joka toinen viikko, joka neljäs 
viikko tai joka kahdeksas viikko. Myös ilmoitettuja lyhyemmät tyhjennysvälit ovat 
mahdollisia. Yhden viikon tyhjennysväli on mahdollinen kiinteistökohtaisessa keräyksessä 
vain Kemiön ja Dragsfjärdin kirkonkylässä sekä Taalintehtaan taajama-alueella. 
 
Poikkeuksen tyhjennysväleihin tekevät myös Lounais-Suomen jätehuollon ylläpitämät 
aluekeräyspisteet, joista osaa tyhjennetään kesäaikana yksi – kolme (1-3) kertaa viikossa. 
Aluekeräyspisteen kartassa (liite 5) seuraavilla numeroilla merkityt pisteet kuuluvat 
useammin viikossa tyhjennettäviin: 8, 9, 12, 13, 20 ja 23, astioiden tyhjennykset on tehtävä 
kesäaikana maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. 
 
Muutokset sekä astioiden tyhjennyksiin, että astiamääriin ovat urakan aikana mahdollisia.  

 
3.3 Lisätyöt ja lisäkorvaukset 

 
3.3.1 Ylimääräiset tyhjennykset ja soittopaikat 

 
Urakkaan sisältyy satunnaisia ylimääräisiä tyhjennyksiä, jotka tulee hoitaa mahdollisimman 
pian tilauksesta, viimeistään yhden (1) viikon sisällä tilauksen saapumisesta urakoitsijalle. 
Ylimääräisistä tilaajan pyytämistä reitiltä poikkeavista tyhjennyksistä maksetaan 
kaksinkertainen tyhjennysmaksu/astia.  
 
Yhteysaluksen ja lossin takana olevat saaret rajataan kohdan 3.3.1 ulkopuolelle. 

 
3.3.2 Poikkeukset 
 
Urakoitsija on oikeutettu täyteen kuljetusmaksuun ajolistan mukaisten keräilyvälineiden 
tyhjentämisestä, vaikka 

- astia olisi noudettaessa tyhjä 
- jäteastiaa ei löydy annettujen ajo-ohjeiden perusteella 
- liian painavaksi täytetty tai rikkinäinen keräysväline, jota ei voida tyhjentää 
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- jäteastialle johtavalla kulkuväylällä on este niin, että astialle pääsy on estynyt 
- kiinteistön kunnossapitoon kuuluva, jäteastialle johtava tie on kulkukelvoton tai tie 

niin huonossa kunnossa, että se saattaa aiheuttaa vaurioita ajoneuvolle. 
            

Poikkeamat kirjataan ajoneuvopäätteelle. Tyhjennykset on suoritettava mahdollisimman 
pikaisesti, viimeistään kolmen (3) päivän kuluttua tilaajan pyynnöstä, yllä olevien esteiden 
poistuttua. Urakoitsijalle maksetaan tästä yksikköhinnan mukainen korvaus.  

 
  3.3.3 Ylimääräiset jätteet 

 
Tilapäisesti keräilyvälineen jäteastiatyyppien 120 – 1000 l ja pikakonttien viereen jätetyistä 
asianmukaisesti pakatuista jätteistä (jätesäkki, laatikko) maksetaan lisähintaa määrän 
mukaisesti (200 litran jätesäkin hinta). Mikäli nostoperusteisten astioiden viereen on jätetty 
lisäjätettä, tulee kuljettajan laittaa jätteet astiaan ja tästä ei makseta erillistä korvausta. 
Erillinen korvaus maksetaan ainoastaan silloin kun lisäjätettä on niin paljon, että kuljettaja 
joutuu tekemään nostoperusteiselle astialle toisen tyhjennyksen, jolloin korvaus on 
normaalin tyhjennyshinnan mukainen. 
 
Mikäli irtojätteen syntyminen on aiheutunut urakoitsijan kuljetuksen viivästymisestä, ei 
lisähintaa makseta. Mikäli astiat ovat usein ylitäysiä samalla kiinteistöllä, on kuljettajan 
ilmoitettava siitä tilaajalle. 

 
3.4 Kuljetuspäivät ja -ajat  

 
Urakoitsijan on suoritettava tyhjennykset tyhjennysohjelman edellyttämänä päivänä. 
Viikoilla, joilla on arkipyhä tai aattopäivä tai on muu perusteltu syy, voidaan tyhjennykset 
hoitaa +/- kaksi (2) päivä tyhjennysohjelmassa esitetystä. Poikkeavasta 
tyhjennysaikataulusta on ilmoitettava etukäteen tilaajalle viikkoa ennen. Poikkeavasta 
tyhjennysaikataulusta johtuneista ylimääräisistä jätteistä ei makseta lisäkorvauksia 
urakoitsijalle.  
 
Mikäli tyhjennystä ei ole voitu tehdä viimeistään päivän sisällä tyhjennysohjelmassa 
esitetystä, on tieto siitä toimitettava tilaajalle välittömästi. Tilaajalla on oikeus hoitaa 
kuljetukset itse tai käyttää toista urakoitsijaa, jos viivästys on huomattava. Tilaajalla on 
oikeus veloittaa tästä aiheutuneet kustannukset urakoitsijalta. 
 
Mikäli urakoitsija tekee tyhjennysohjelmaan muutoksia (ajoreittipäivän muutokset ym.), 
tulee uusi tyhjennysohjelma hyväksyttää tilaajalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen 
alkamista. Yllä ilmoitettua aikaa tulee noudattaa, jotta tilaajalla on aikaa ilmoittaa 
muutoksista asiakkaille.  
 

3.5 Ympäristön siisteys  
 

Kuljetuksen ja kuormauksen yhteydessä pudonneet jätteet on poistettava välittömästi. 
Muutoin jätteen keräilyvälineen ympäristön siistinä pito kuuluu kiinteistön tai tilaajan 
vastuulle. Mikäli keräysvälineet ovat jatkuvasti ylitäysiä tai keräyspaikassa esiintyy muita 



 Liite 1. Sopimusmalli 9.8.2016  6/17 
 

                                                                                   

 

ongelmia, tulee urakoitsijan ilmoittaa siitä tilaajalle soittamalla tai kirjaamalla tieto 
ajoneuvopäätteelle.        
 
Tyhjennyksen yhteydessä kuljettajan on mahdollisuuksien mukaan tarkistettava, ettei 
keräysvälineessä ole sinne kuulumattomia jätteitä. Mikäli jäteastiassa on sinne 
kuulumatonta jätettä, tulee kuljettajan tiedottaa siitä asiakkaalle huomautuslappua 
käyttäen (kohta 3.8). Astian tyhjennystä ei tällöin suoriteta. Kuljettajan tulee ilmoittaa 
asiasta myös tilaajalle kirjaamalla tieto ajoneuvopäätteelle. 
 

3.6 Keräilyvälineiden merkitseminen 
 

Tilaaja toimittaa uusille asiakkaille keräilyvälineen merkitsemistä varten tarran, jossa on 
tilaajan asiakaspalvelun yhteystiedot. Urakoitsijan tulee kirjata ajoneuvopäätteelle, jos 
astian tarra puuttuu tai on rikkoutunut. Tilaaja toimittaa asiakkaalle uudet tarrat.  

 
3.7 Lukolliset jätetilat 
 

Lukollisia jätetiloja varten tilaaja luovuttaa urakoitsijalle kuittausta vastaan tilaajan 
asiakkaalta saamansa avaimen. Mikäli urakoitsija vastaanottaa avaimen suoraan 
asiakkaalta, siitä on ilmoitettava tilaajalle. Avaimia ei saa merkitä siten, että ne ovat 
ulkopuolisten tunnistettavissa. Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, joita syntyy, jos 
avaimia katoaa tai varastetaan.  

 
Kuljettajalla on oltava valmiudet avata jäätynyt jätetilan lukko sulattamalla se lukko öljyllä.  

 
3.8 Huomautukset  

 
Vaikka tilaaja yleensä hoitaa yhteydet kiinteistöihin ja välittää tiedot kiinteistön ja 
urakoitsijan välillä, on kuljettajan huomautettava asiakkaalle tilaajalta saatavalla 
keräysvälineeseen kiinnitettävällä huomautuslapulla keräilyvälineen 

- rikkinäisyydestä 
- liian suuresta painosta 
- soveltumattomuudesta keräysjärjestelmään  
- likaisuudesta 
- kulkutien kelvottomuudesta 
- liian pitkästä astian kuljetusmatkasta (yli 10 m) 
- astian väärästä sijoittelusta 
- sisältämästä siihen kuulumattomasta jätteestä sekä 
- sopimattomista lisäjätteistä 

 
Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan tilaajalle kaikista antamistaan huomautuksista 
ajoneuvopäätteelle kirjaamalla. Ilmoitus on edellytyksenä mm. ylimääräisen noudon 
laskuttamiseen.  

 
4 Toiminnassa tarvittavat tiedot 

 
  4.1 Ajoreittisuunnitelma  
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Tilaaja antaa asiakasrekisterinsä urakoitsijan ajoreittisuunnittelua varten sähköisessä 
muodossa ennen urakan alkua. Rekisteristä ilmenee asiakkaan asiakasnumero, nimi, osoite, 
astian tyyppinumero, astian nimi, astian koko, astioiden lukumäärä, tieto lukollisista 
tiloista, tyhjennysväli, aloitusviikko sekä astian koordinaatit. Urakoitsija ei saa käyttää 
tilaajalta saamiaan asiakastietoja muuhun tarkoitukseen kuin tässä urakassa tarkoitetun 
jätehuoltopalvelun hoitamiseen.  
 
Urakoitsija tekee ajoreittisuunnitelman, joka toimitetaan tilaajalle sähköisesti JhlWin-
ohjelman vaatimassa muodossa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen urakan alkua. 
Tiedostossa käytetään tilaajan antamia asiakasnumeroita ja astiatietoja. Tilaaja pidättää 
oikeuden luovuttaa ajoreitit uudelle urakoitsijalle seuraavan urakkakauden alkaessa.  

 
Urakoitsija pitää reitit ajan tasalla ja tekee niihin tarpeellisiksi katsotut muutokset. 
Urakoitsija ilmoittaa muutoksista tilaajalle kirjallisesti. Tyhjennysviikkojen muutokset on 
hyväksytettävä tilaajalla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen muutoksen ajankohtaa. 
Ajoreittisuunnitelmassa on otettava huomioon tilaajan määrittämät tyhjennysvälit. 
Tyhjennysten väli ei saa olla tätä väliä pidempi urakan alussa tai muulloinkaan reittejä 
muutettaessa. Urakoitsija on velvollinen suorittamaan muutoksesta aiheutuvat 
ylimääräiset tyhjennykset omalla kustannuksellaan. 
 
Urakoitsijan on tutustuttava urakka-alueeseen perusteellisesti hyvissä ajoin ennen urakan 
alkua niin, että urakan alkaessa työ voidaan suorittaa virheettömästi. Erityisalueisiin ja 
niiden matkoihin kuluvat ajat on huomioitava annettaessa astiakohtaista hintaa. Urakka-
alueeseen tutustumisen mahdollisista kustannuksista vastaa kokonaisuudessaan 
urakoitsija. Urakoitsijan tulee lähettää tilaajalle kirjallinen selvitys, miten urakka-alueeseen 
on tutustuttu.  
 
Urakoitsijan on huomioitava, että lauttaliikenteen aikatauluihin voi tulla muutoksia urakan 
aikana. Urakoitsijan tulee huolehtia mahdollisista lauttaliikenteen muutoksista ja 
yhteysalukselle pääsyn tilaamisesta. 
 
Tilaaja ja urakoitsija yhdessä panostavat ajoreittisuunnittelun kehittämiseen. Tilaajalla on 
oikeus urakan aikana ottaa reittien suunnittelu ja ylläpito omaksi tehtäväkseen. Tällöinkin 
suunnittelua tehdään yhteistyössä urakoitsijan kanssa. 

 
4.2 Ajonohjausjärjestelmä 

 
Jätteidenkeräystyössä käytetään Tietomitta Oy:n ajonohjausjärjestelmää, jossa osoitteet ja 
tyhjennettävät astiat esitetään jäteautossa olevan tietokoneen karttanäytöllä. Tilapäisesti 
voidaan käyttää myös paperisia ajolistoja. Tästä tulee ilmoittaa tilaajalle. 

 
Ajonohjausjärjestelmän käyttämistä varten urakoitsijalla tulee olla ajoneuvoissa 
ajoneuvotietokoneet kaikkine tähän tarvittavine lisälaitteineen, tarvittava ohjelmisto 
autossa ja toimistosovellus. Ajoneuvotietokoneiden ja lisälaitteiden hankintakustannuksista 
vastaa urakoitsija. Urakoitsijan kustannuksiin sisältyvät ajoneuvotietokoneet, niiden 
sovellusohjelmat, urakoitsijan laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito. Kustannus 
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ohjelmistoista on 96,00 €/ajoneuvo/kk. Ohjelmisto voidaan asentaa urakoitsijalla 
mahdollisesti jo käytössä olevaan ajoneuvopäätteeseen tai laite voidaan vuokrata tilaajalta 
erillistä korvausta vastaan. Korvauksesta neuvotellaan urakkapalaverin yhteydessä. 
 
Tilaaja huolehtii ohjelmiston toimivuudesta sekä vastaa käyttäjäkoulutuksesta. 
Ajoneuvopäätteen dataliikenteen kustannuksista vastaa urakoitsija. 
 
Urakoitsijan on huolehdittava, että kuljettaja merkitsee ajonohjausjärjestelmään (tai 
ajolistalle) kullakin tyhjennyskierrolla kuljettajan nimen tai tunnuksen sekä mahdolliset 
sanalliset viestit. 
 
Urakoitsijan vastuuhenkilö tarkistaa ja korjaa kuljettajien tekemät tyhjennys-, poikkeama- 
sekä muut sovitut kirjaukset yhden-kahden (1-2) päivän sisällä sen varmistamiseksi, että 
työt on suoritettu ja ajolistaan tehdyt merkinnät ovat tehdyn työn ja ohjeiden mukaiset, 
koska ajolistat ovat urakoitsijan laskutuksen perusteena. Viivästyksistä on välittömästi 
ilmoitettava tilaajalle.  
 
Kuljettajan tulee paikantaa järjestelmään uuden asiakkaan jäteastian paikkatiedot 
ensimmäisellä tyhjennyskerralla. Urakoitsijan on huolehdittava, että kuljettaja merkitsee 
ajonohjausjärjestelmään (tai ajolistalle) kullakin tyhjennyskierrolla kuljettajan nimen tai 
tunnuksen, mahdolliset sanalliset viestit sekä myös ennakoituun työhön tapahtuvat 
muutokset, kuten astioiden määrän muutokset +/- kpl. Mikäli kuljettaja ei ilmoita astioiden 
määrämuutoksia ja asiakasta laskutetaan virheellisesti, tullaan virheelliset tapahtumat 
vähentämään myös urakoitsijalle annettavasta laskutusluvasta. Tilaajalla on oikeus 
vähentää virheelliset tapahtumat takautuvasti yhden-kahden (1-2) vuoden ajalta. 

 
4.3 Asiakasrekisteri ja siihen tulevat muutokset   

 
Tilaajalla on käytössä Tietomitta Oy:n (puh. 0207 780 500) toimittama JHLWin-
toiminnanohjausjärjestelmä. Tilaaja hoitaa kaikki asiakasrekisteriin tulevat muutokset, 
kuten kiinteistöjen jätehuollon lopetukset, uudet kiinteistöt sekä jäteastioiden tyhjennys- ja 
astiamuutokset. Urakoitsija tekee vaadittavat ajoreittimuutokset muuttuneille tiedoille. 
Vaillinaisesti tai virheellisesti tehdyistä muutoksista kirjataan palaute, joka kerryttää 
urakoitsijan valituspisteitä kohdan 8.4.2 h mukaisesti. 

 
4.4 Tietojen siirtoon liittyvä kehitystyö 
 
Tilaajalla on oikeus jatkaa sopimuskauden aikana tietojen siirtoon liittyvää kehitystyötä. 
Kehitystyön tarkoituksena on saattaa nykyinen järjestelmä sille tasolle, joka parhaiten 
vastaa asiakkaan, tilaajan ja urakoitsijan tarvetta tietojen siirtoon ja ylläpitoon. 
 
Kehitystyötä tullaan tekemään yhteistyössä urakoitsijan kanssa ja siitä mahdollisesti 
aiheutuvista kustannuksista sovitaan tämän urakkasopimuksen ulkopuolella. Urakoitsijan 
on tämän sopimuksen yhteydessä kuitenkin sitouduttava tilaajan kanssa yhteiseen 
kehitystyöhön ja siitä mahdollisesti aiheutuviin kustannuksiin. 
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5 Kuljetuskalusto 
 

5.1 Jäteautokalusto 
 

Urakassa käytettävän kaluston tulee täyttää vähintään Euro 4 -päästönormit. Tarjouksessa 
urakoitsija on ilmoittanut, minkälaisella kalustolla urakka hoidetaan. Ilmoituksessa on 
mainittu käytettävien autojen merkki ja malli sekä rekisteritunnus (mikäli tiedossa), 
käyttöönottovuosi, päästönormiluokka, akselien lukumäärä, kantavuus, kokonaispaino sekä 
kuormaustapa. 
 
Autoissa tulee käyttää polttoaineena rikitöntä tai vähärikkistä dieselöljyä. Autojen 
hydraulijärjestelmässä on käytettävä biologisesti hajoavaa hydrauliikka öljyä. 
 
Tyhjennysohjelman mukaiset tyhjennykset on voitava suorittaa kaikissa olosuhteissa 
vaurioittamatta tiestöä.  
 
Autojen kuormatilojen tulee olla kunnoltaan ja rakenteeltaan sellaisia, että niistä ei pääse 
leviämään ympäristöön nestemäisiä eikä kiinteitä jätteitä. Autojen moottoreissa, 
voimansiirrossa tai hydrauliikkajärjestelmässä ei saa olla sellaisia nestevuotoja, jotka 
aiheuttavat haittaa asiakkaille tai ympäristölle. Urakoitsijan tulee pitää kuljetuskalustonsa 
siistinä ja puhtaana. 

 
5.2 Autojen varustelu  

 
Sen lisäksi, mitä varusteita kuljetusten suorittaminen ajoneuvolta vaatii, varustetaan sitä 
seuraavasti:  

 
a) Urakoitsija on velvollinen kustannuksellaan kiinnittämään urakassa käytettäviin 

ajoneuvoihin tilaajan liikemerkin. Liikemerkin hankintakustannuksista vastaa 
tilaaja ja asennuksesta urakoitsija. Liikemerkin merkintäpaikoista sovitaan 
yhdessä. Liikemerkki on kiinnitettävä autoon ennen urakan alkua. 

 
Liikemerkki on käännettävä alumiininen kyltti, joka kiinnitetään auton 
kuormatilaan kiskojen avulla. Urakoitsija vastaa kyltin mahdollisesta irtoamisesta 
johtuvista vahingoista.  

 
Urakoitsija huolehtii, että liikemerkki pysyy ehjänä ja siistinä koko urakan ajan. 
Tilaaja kustantaa uuden liikemerkin, jos liikemerkki on vaihdettava normaalista 
kulumisesta johtuen. Jos liikemerkki vaurioituu urakoitsijan huolimattomuuden 
takia, uuden liikemerkin kustannuksista vastaa urakoitsija. 

 
b) Autoissa on oltava aina mukana siivousvälineet (lapio ja harja), joilla voidaan 

puhdistaa keräilyvälineiden tyhjennyksen yhteydessä mahdollisesti sattuneet 
roskaantumiset. 

 
c) Autossa on oltava yhteydenpitovälineet, joilla urakoitsija tai tilaaja saa 

kuljettajaan yhteyden tarvittaessa. 
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d) Autossa on oltava mukana öljyvahingon torjumiseen tarvittava välineistö 50 litran 

öljyvuodon varalta. 
 

e) Urakoitsijan on varustettava urakassa käytettävät autot siten, että kuljetukset 
voidaan suorittaa myös liukkaalla (nastarenkaat tai ketjut). 

 
f) Ajoneuvopääte ja siihen liittyvät oheislaitteet, joista tarkempi kuvaus kohdassa 

4.2. 
 

5.3 Varautuminen poikkeaviin olosuhteisiin 
 

Urakoitsijan tulee varata riittävä määrä kuljetuskalustoa kriisiajan tai poikkeavien 
olosuhteiden jätteenkuljetuksen järjestämiseksi. 
 
Urakoitsijan tulee ilmoittaa varautumisensa päivittäisen jätteenkuljetuksen hoitamiseen 
myös kaluston rikkoutumisen tms. esteen sattuessa urakkaa edeltävässä kokouksessa. 
 
Urakoitsijan tulee käyttää urakan hoitamiseen vähintään Euro 4 -vaatimusten mukaista 
kalustoa. Tilapäisesti urakan hoitamiseen voidaan käyttää myös muunlaista kalustoa, 
kuitenkin enintään 5 % vuosittaisesta kokonaisurakka-ajasta. Tällaisen auton käytöstä on 
välittömästi ilmoitettava tilaajalle. 

 
6 Vastuut ja työturvallisuus 
 

6.1 Urakoitsijan vastuu vahingon sattuessa 
 

Urakoitsija on vastuussa kolmannelle osapuolelle tai tilaajalle aiheuttamastaan henkilö- tai 
esinevahingosta. Urakoitsijan on ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin välittömästi saatuaan 
tiedon vahingosta ja tästä on ilmoitettava myös tilaajalle. Kun vahinko on korjattu tai on 
sovittu korvauksista esim. tilaajan asiakkaan kanssa, on siitäkin ilmoitettava tilaajalle 
mahdollisimman pian. Jos urakoitsija ja tilaajan asiakas eivät pääse yksimielisyyteen 
vahingon korvaamisesta, ratkaisee tilaaja menettelyn ja perii aiheutuneet kustannukset 
vahingon aiheuttajalta.  
 
Tilaajan asiakkailta saamasta reklamaatiosta kirjataan palaute, joka lähetetään sähköisesti 
urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee reagoida palautteeseen kahden (2) päivän aikana ja 
ilmoittaa miten asiassa tullaan etenemään. Reklamaatio voi aiheuttaa bonusmenetyksen, 
joten palautteiden nopea käsittely on erittäin tärkeää.  

 
Urakoitsijan on esitettävä ennen urakan alkamista voimassa oleva yrityksen 
vastuuvakuutus, joka on pidettävä voimassa koko urakan ajan. 
 
Urakoitsija ja tilaaja nimeävät henkilöt, joihin vahingon sattuessa otetaan yhteys.  
 
Urakoitsijan vastuut koskevat myös urakassa mahdollisesti käytettävää aliurakoitsijaa. 
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6.2 Työturvallisuus 
 

Urakoitsija on toimittanut tarjouksen yhteydessä tilaajalle turvallisuussuunnitelman, jossa 
esitetään miten turvallisuutta, vahinkoja ja tapaturmia ennakolta ehkäistään urakan 
mukaisissa töissä.  
 
Urakoitsijan jätteenkuljettajien tulee varustautua riittävällä suojavaatetuksella 
(turvajalkineet naulaanastumissuojalla, näkyvä vaatetus, suojaliivit ja -haalarit, heijastimet). 
Näkyvän vaatetuksen ja turvakenkien käyttö on erityisen tärkeää jätteen 
vastaanottopaikoilla. Kuljettajalla tulee olla voimassa olevat rokotukset suojautuakseen 
työhön liittyviltä vaaroilta (esim. jäykkäkouristus, hepatiitti).  
 
Urakoitsijan on raportoitava tilaajalle jätepisteillä havaitsemistaan mahdollisista 
tapaturma- tai vahinkoriskiä aiheuttavista tekijöistä. Urakoitsijan on raportoitava tilaajalle 
tapahtuneista työtapaturmista sekä ”läheltä piti” -tapauksista kirjallisesti. Samalla 
urakoitsijan on esitettävä toimenpiteet vastaavien tapaturmien ehkäisemiseksi. 

 
7 Vakuus 
 

Sopimuksen kaikenpuolisen täyttämisen vakuudeksi urakoitsija antaa tilaajalle 25 % urakan 
ensimmäisen 12 kuukauden laskennallisen urakkasumman suuruisen pankki- tai vastaavan 
hyväksyttävän takauksen. 
 
Vakuus on annettava ennen urakoinnin alkamista, kuitenkin viimeistään yhden (1) 
kuukauden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta. 
 
Vakuuden on oltava voimassa sopimuskauden ajan ja se palautetaan tai lakkautetaan, kun 
on yhteisesti todettu, että urakoitsija on täyttänyt kaikki sopimuksen tarkoittamat 
velvollisuutensa. Mahdolliselle optioajalle annetaan uusi vakuus. 

 
8 Urakkakorvaus; määräytyminen, suorittaminen ja tarkistaminen 
 

8.1 Määräytyminen 
 

Tilaaja maksaa urakoitsijalle urakkakorvauksen yksikköhintojen ja hyväksyttyjen 
suoritteiden mukaisesti. Urakassa käytettävät yksikköhinnat ovat sopimuksen liitteenä. 

 
8.2 Suorittaminen 

 
Urakkakorvaus maksetaan urakoitsijalle pääsääntöisesti yhden (1) kuukauden välein, 14 
päivän kuluessa hyväksyttyjen suoritteiden esittämisestä laskua vastaan. Urakkakorvaus 
maksetaan tilaajan antaman laskutusluvan mukaisesti, jota tilaaja käyttää myös 
asiakaslaskutuksen perusteena.  
 
Urakoitsija ilmoittaa tilaajalle, mikäli havaitsee laskutusaineistossa poikkeamia 
kuljetussuoritteisiin. Niistä johtuvat virheet korjataan seuraavassa laskutusjaksossa. 
 



 Liite 1. Sopimusmalli 9.8.2016  12/17 
 

                                                                                   

 

Yliajalta urakoitsija voi veloittaa Suomen Pankin puolivuosittain ilmoittaman viitekoron 
lisättynä korkolain mukaisella 7 prosenttiyksiköllä.  

                                
8.3 Yksikköhintojen tarkistaminen 

 
Työmäärän muutokset, jotka johtuvat tilaajan tekemistä tyhjennystiheyksien, astiamäärien 
tai astiatyyppien muutoksista, eivät vaikuta korvauksen perusteena oleviin yksikköhintoihin.  
 
Yksikköhinnat tarkistetaan vuosittain tilastokeskuksen ylläpitämän kuorma-autoliikenteen 
kuljetusindeksin perusteella verrattuna lokakuun 2016 indeksiin (2010=100). Mahdollisista 
muutoksista ilmoitetaan lokakuun loppuun mennessä. 
                                                
Erityisestä ulkopuolisista syistä (valtiovallan lainsäädännöllinen ym.) hintoja voidaan 
tarkistaa muutoksen voimaantulohetkestä muutosta vastaavasti. 

 
8.4 Laadunvalvonta  

 
Tilaaja valvoo tämän sopimuksen noudattamista tekemällä sopimuskatselmuksia ja 
ylläpitämällä palauterekisteriä. Katselmuksia tehdään keräysautolle ja sen varusteille sekä 
muille sopimuksessa esitetyille toiminnoille. Tilaaja kutsuu urakoitsijan tarvittaessa 
laatupalaveriin (1-2 kertaa vuodessa). 
 
Tilaaja kutsuu urakoitsijan kuljettajat tarvittaessa kuljettajapalaveriin. Kuljettajapalavereissa 
tulee olla kaikki ne kuljettajat, jotka pääasiallisesti ajavat urakka-aluetta. Osallistumisesta 
palaveriin ei makseta urakoitsijalle erillistä korvausta. 
 
8.4.1 Sopimuskatselmukset 
 
Sopimuskatselmuksia tehdään satunnaisotoksena alla mainittujen periaatteiden mukaisesti. 
Jäteautojen katselmuksia voidaan tehdä satunnaisesti.  
 
Jäteautojen katselmuksista tehdään pöytäkirja, josta toimitetaan kopio urakoitsijalle. Mikäli 
ilmenee puutteita, niistä annetaan korjauskehotus. Mikäli puutteita ei kehotuksesta 
huolimatta korjata määräaikaan mennessä, voi tilaaja sakottaa urakoitsijaa 
sopimuspoikkeamista seuraavasti: 
 
Keräysauto: 
 

Tilaajan liikemerkki puuttuu (5.2 a) 1700 e 

Siivousvälineet puuttuvat (5.2 b) 300 e 

Kuljettajan työasu ei ole sopimuksen mukainen (6.2) 300 e 

Auto ei ole varustettu liukkaalla kulkemiseen (5.2 e) 1000 e 

Sakon yksikkö on euroa / poikkeama (alv 0 %). 
 
Lisäksi suoritetaan jatkuvaa valvontaa: 
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Auto ei ole sopimuksen mukainen (5.1) 1000 e 

Yhteydenpitovälineet ovat puutteelliset (5.2. c) 800 e 

Kuormassa on siihen kuulumatonta jätettä (1.1) 3000 e 

Ajolistoissa on puutteita tai virheitä (4.2) 800 e 

Muu rikkomus 2000 e 

Sakon yksikkö on euroa / havaittu poikkeama (alv 0 %). 
 
Sakko veloitetaan urakoitsijalta laatupalaverien jälkeen. Mikäli kuormassa on siihen 
kuulumatonta sekajätettä, sakko veloitetaan heti ensimmäisestä havainnosta.  
 
Tilaajalla on myös oikeus tarkastaa ja seurata urakoitsijan toimintaa niin keräysreiteillä kuin 
jätteiden vastaanottopaikoilla ja suorittaa vastaanottopaikoilla kokeita kuorman laadun 
tarkastamiseksi.  

 
8.4.2 Bonusjärjestelmä 
 
Tilaaja pitää yllä toiminnasta palauterekisteriä, johon asiakaskiinteistöjen sekä tilaajan 
henkilökunnan tekemät valitukset urakoitsijan työn laadusta kirjataan seuraavasti: 
 
a) jätteet jätetty noutamatta 
b) osa noutamatta, tyhjennetty huolimattomasti 
c) urakoitsijan tai tilaajan työturvallisuusohjeita ei ole noudatettu  
d) poikettu noutopäiväsuunnitelmasta  
e) kuljettajan epäasiallinen käytös  
f) kieltojen ja ohjeiden laiminlyönti 
g) urakkasopimuksen velvoitteiden muu laiminlyönti  
h) kuljettajan tai urakoitsijan virheellinen ilmoitus tai ilmoittamatta jättäminen 
i) asiakkaan omaisuuden turmeleminen 
 
Urakoitsijan työn laatuun vaikuttavia valituksia ovat tilaajan asiakkaana olevien 
kiinteistöjen edustajien tekemät jätteiden kuljetukseen liittyvät valitukset. Kiinteistön 
edustajiksi luetaan omistaja, isännöitsijä, hallituksen jäsen, asukas ja vuokralainen. 
Valituksen tekijän on kerrottava henkilötietonsa ja yhteystietonsa mahdollisia lisäselvityksiä 
varten. Valituksen voi tehdä sähköpostilla, puhelimella, kirjeitse tai henkilökohtaisesti 
ilmoittamalla tilaajalle. Nimettömiä palautteita ei käsitellä.  
 
Edellä mainituiksi valituksiksi lasketaan myös tilaajan henkilökunnan tarkastuksissaan 
tekemät vastaavat havainnot. Palauterekisteriin kirjataan myös muita palautteita, jotka 
eivät liity urakoitsijan työn laatuun. 
 
Palautteesta ilmoitetaan urakoitsijalle välittömästi sähköpostilla ja tarvittaessa myös 
puhelimitse. Mahdolliset kommentit urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle kahden (2) päivän 
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kuluessa. Urakoitsijan on välittömästi ryhdyttävä korjaustoimenpiteisiin asian korjaamiseksi 
ja ilmoitettava tästä tilaajalle. Kun korjaustoimenpide on tehty, on siitäkin ilmoitettava.  

 
 8.4.3 Bonuksen määräytyminen 
 
Tarjotut urakkahinnat edellyttävät jätteenkuljetuksen suorittamista 
tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Mikäli urakoitsijan työsuoritus poikkeaa kohdan 8.4 
laadunvalvonnan osalta urakkasopimuksen vaatimuksista, lasketaan tarjottuihin 
yksikköhintoihin bonusvähennystä seuraavasti. 

 
Bonuskerroin Bk = 0,015 x (1 – Vp) + 1, jossa Vp on valituspromille. 
 
Bonuskerrointa käytetään siten, että sillä kerrotaan yksikköhinnoista muodostuva 
urakkakorvaus, jolloin saadaan urakoitsijalle bonusjärjestelmän mukaan maksettava 
lopullinen urakkakorvaus. Bonuskertoimen vaihtelurajat ovat 0,90…1,03, joten maksimi 
arvonvähennys voi olla -10 % ja arvonlisäys 3 %. Mikäli laskennallinen arvonvähennys on 
suurempi, neuvotellaan urakan jatkamisesta kohdan 10 mukaisesti. 
 
Valituspromille (Vp) lasketaan kohdan 8.4.2 tilaajan asiakkaiden tekemien valitusten 
määrästä siten, että jakson aikana kertyneiden valituspisteiden määrä jaetaan jakson 
jäteastiatyhjennysten kokonaismäärällä kerrottuna tuhannella. Valituspromille on 
valituspisteiden määrä tuhatta tyhjennystä kohden. Bonukset maksetaan tai 
arvonvähennys tehdään kuukausittain. 
 
Valituspisteitä kertyy tilaajan asiakkaan valituksesta yksi (1) piste valitusta kohden. Mikäli 
tilaaja joutuu huomauttamaan urakoitsijaa toistamiseen, painoarvo on viisi (5) pistettä. Jos 
samasta asiasta joudutaan huomauttamaan kolmannen kerran tai useammin, painoarvo on 
kahdeksan (8) pistettä. Mikäli valitus on urakoitsijasta riippumaton, ei valituksesta kerry 
valituspisteitä. 
 
Bonusjärjestelmää voidaan muuttaa, mikäli työn suorittaminen olennaisesti helpottuu tai 
muusta pätevästä syystä. Muutoksista neuvotellaan urakoitsijan kanssa erikseen. 

 
8.4.4 Bonuksen maksaminen 

 
Tilaaja maksaa bonuksen tai tekee arvonvähennyksen kuukausittain urakkakorvauksen 
maksamisen yhteydessä. Urakoitsijalle tulostetaan tällöin yhteenveto kaikista bonukseen 
vaikuttavista valituksista ja valituspisteistä. 
 
Bonusmenettylyn alkamisen ajankohdasta sovitaan urakkaneuvottelussa. 
 
Palautepromillelaskennassa tilaaja voi jättää huomioon ottamatta tietyn ajanjakson 
valitustilastoista, mikäli poikkeukselliset olosuhteet ovat esteenä normaalin suunnitelman 
mukaisille tyhjennyksille. Poikkeuksellisista tilanteista sovitaan heti niiden ilmaannuttua, 
eikä jälkikäteen (sääolosuhteet, kohta 10.4 ym.). 
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9 Henkilökunta 
 

Urakoitsija vastaa työnantajana palveluksessaan olevasta henkilökunnasta sekä 
mahdollisesta aliurakoitsijasta kuten omastaan. Urakoitsijan henkilökunnalla on oltava 
riittävä koulutus ja tieto voidakseen suoriutua tämän urakkasopimuksen edellyttämistä 
tehtävistä. Urakkaa suorittavan kuljettajan on hallittava tyydyttävästi kummatkin 
kotimaiset kielet (Suomi/Ruotsi). Urakoitsija ei saa sopimuskaudella siirtää aliurakoitsijan 
tehtäviä kolmannelle osapuolelle, eikä vaihtaa aliurakoitsijaa ilman tilaajan suostumusta.  
 
Urakoitsijan henkilökunnan on osallistuttava tilaajan järjestämään perehdyttävään 
koulutuksen ennen urakan alkua. Koulutuksen ajalta ei makseta korvauksia. 
 
Urakoitsijan henkilökunnalla, joka tapaa työtä tehdessään tilaajan asiakkaita, on oltava 
valmius vastata asiakkaiden jätehuoltoa koskeviin kysymyksiin asiallisesti kummallakin 
kotimaisella kielellä (suomi/ruotsi). Tarvittaessa asiakasta on pyydettävä kääntymään 
tilaajan asiakaspalvelun puoleen. Urakoitsijan henkilökunnalla on velvollisuus välittää 
tilaajalle mahdolliset asiakkailta tulleet huomautukset ja reklamaatiot. Lisäksi urakoitsijan 
henkilökunnan tulee luoda ja ylläpitää myönteistä yrityskuvaa tilaajasta tavatessaan 
tilaajan asiakkaita. 
 
Urakoitsijan henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus niihin tietoihin, jotka koskevat 
tilaajan urakoitsijan käyttöön luovuttamia tietoja. Urakoitsijan tulee huolehtia, että 
urakassa käytettävä henkilöstö on tietoinen asiasta. 
 
Jäteautonkuljettajien tulee käyttää siistiä turvallisuusvaatimukset täyttävää työasua, jossa 
on urakoitsijan liikemerkki. Lisäksi kuljettajalla tulee olla henkilökortti.  
 
Kuljettajien tulee noudattaa ympäristöystävällistä ja taloudellista ajotapaa. Urakoitsija on 
toimittanut tarjouksen yhteydessä selvityksen taloudellisen ajotavan koulutuksen 
järjestämisestä kuljettajille tai todistuksen koulutukseen osallistumisesta. 

 
10 Sopimuksen purkaminen 
 

10.1 Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus 
 

 Jos urakoitsija ei aloita töitä sovittuna aikana tai olennaisesti rikkoo sopimuksen 
mukaisia velvollisuuksiaan, eikä kirjallisesta kehotuksesta huolimatta kohtuullisessa 
ajassa korjaa suoritustaan, purkautuu tämä sopimus heti. 

 

 Jos urakoitsijan työsuorituksen taso laskee niin, ettei se saadulla korvauksella pysty 
selviytymään urakointiin liittyvistä velvoitteistaan.  

 

 Jos urakoitsija asetetaan konkurssiin, velkasaneeraukseen tai muuten sellaiseen 
taloudelliseen tilaan, ettei se pysty asianmukaisesti täyttämään sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan. 
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 Jos jätehuoltomääräysten tai muu lainsäädännöllinen muutos aiheuttaa oleellisen 
muutoksen kerättäviin jätelajeihin. 

 
Jos toiminta on edellä mainituista syistä keskeytynyt ja on todennäköistä, ettei sitä kyetä 
enää jatkamaan, sopimus purkautuu heti. 
 
Sopimuksen purkautuessa jonkun edellä mainitun syyn takia on tilaajalla oikeus 
välittömästi ottaa sopimuksen piiriin kuulunut jätteenkuljetustyö joko kokonaan tai osittain 
hoidettavakseen, joko omana työnä tai muuta urakoitsijaa käyttäen. 

 
10.2 Urakoitsijalla on oikeus purkaa sopimus 

 

 Jos tilaaja ei täytä sopimuksessa määrättyä maksu- tai muuta velvollisuuttaan ja 
urakoitsija on tehnyt asiasta tilaajalle kirjallisen huomautuksen, eikä laiminlyöntiä siitä 
huolimatta kohtuullisessa ajassa korjata. 

 
10.3 Vahingonkorvausvelvollisuus sopimuksen purkautuessa 

 
Sopimuksen purkautuessa on sopimusta rikkonut sopijapuoli velvollinen korvaamaan 
vastapuolelle näin aiheuttamansa vahingon. 

 
10.4 Ylivoimaisen esteen sattuessa 

 
Lakon, saarron, työsulun tai muiden force majeure -tapauksien vallitessa tilaaja ja 
urakoitsija vapautuvat velvollisuuksistaan siltä ajalta, jonka mainitut olosuhteet kestävät. 
Tilaajalla on kuitenkin oikeus tilapäisesti ottaa hoitaakseen urakoitsijan tehtävät, mikäli se 
olosuhteet huomioon ottaen on tarpeen ja mahdollista. 

 
11 Sopimuksen kesto 
 

Sopimus on voimassa viisi (5) vuotta eli 1.1.2017 – 31.12.2021 välisen ajan. 
 
Sopimusta voidaan jatkaa enintään kahdella (2) vuodella edellyttäen, että urakoitsijan 
työsuoritus vastaa tilaajan odotuksia ja se on kaikin puolin mahdollista sen hetkisessä 
tilanteessa. Sopimuksen voimassaoloajan jatkamisesta tilaaja ja urakoitsija neuvottelevat 
siten, että sopimuksen voimassaoloajan mahdollisesta jatkamisesta tulee saavuttaa 
yhteisymmärrys viimeistään 6 kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä. 

 
12 Erimielisyyksien ratkaisu 
 

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotellen osapuolten välisissä neuvotteluissa. 
Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, ratkaistaan asia Varsinais-Suomen 
käräjäoikeudessa. 
 

13 Yhteyshenkilöt 
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Urakoitsija ilmoittaa puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteen, joilla saadaan yhteys 
henkilöihin, jotka vastaavat urakkaan kuuluvista töistä. Henkilöiden on oltava aina 
tavoitettavissa sinä aikana, kun urakoitsija suorittaa urakan mukaisia töitä. Urakoitsija 
toimittaa puhelinnumerot myös urakkaa hoitaviin ajoneuvoihin. 

 
14 Urakkaan valmistautuminen 
 

Urakan valmistelevat kokoukset ja -toimet kuuluvat urakkaan, eikä niistä makseta 
urakoitsijalle erillistä korvausta. 

 

 Valitun urakoitsijan kanssa pidetään kokous ennen urakan alkua, jossa käsitellään 
seuraavia asioita:  

 
- käydään läpi urakka-asiakirjat yksityiskohtaisesti 
- varmistetaan kohdan 5 mukaisen kuljetuskaluston saatavuus 
- urakoitsija esittää toimintasuunnitelman urakan ensimmäiselle kuukaudelle sekä 

kaluston rikkoutumisen tms. varalta (kohdat 5.3 ja 9) 
- tilaaja esittää urakoitsijalle tyhjennettävät kohteet 
- tilaaja luovuttaa urakoitsijalle autoon kiinnitettävät liikemerkit 
- nimetään tilaajan ja urakoitsijan yhteyshenkilöt 

 
Kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, jonka molemmat sopijaosapuolet allekirjoittavat. 
Urakkaan liittyvien asioiden varmistuttua allekirjoitetaan urakkasopimus. 
 

 Ennen urakan alkua: 
 

Urakoitsija toimittaa vaaditun takauksen ja ajoreittisuunnitelman sekä 
toimintasuunnitelman urakan ensimmäisen kuukauden hoitamiseksi. Urakoitsija esittää 
kirjallisesti, miten urakka-alueeseen on tutustuttu. 
 
Lisäksi suoritetaan vastaanottotarkastus, jossa tarkastetaan urakassa käytettävä kalusto 
ja sen varustelu sekä todetaan urakkaa suorittavien henkilöiden pätevyys. 

 
Urakoitsijan henkilökunta osallistuu perehdyttävään koulutukseen, jonka tilaaja 
järjestää tarvittaessa 1-2 viikkoa ennen urakan alkua tai urakan alussa. 

 
Tätä sopimusta on tehty kaksi samanlaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle 
 
Turussa pp.kk.2016 
 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy  Urakoitsija 
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toimitusjohtaja    


