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- Määräluettelon 6.3.1 ja katuluettelon 6.3.2 välillä on metrimäärissä eroja. Kumpi on oikein ? 
Urakoitsija laskee urakan määräluettelon 6.3.1 metrimäärien perusteella.  
 
Eteläisessä urakka-alueessa katuluettelon ja määräluettelon metrit ovat samat. 
 
Pohjoisen urakka-alueen määräluettelossa 6.3.1 on urakoitsijan hoidossa olevat metrit. Tässä on 
myös kunnan kuorma-auton auraamat metrit, koska täällä alueella (mikäli se on urakoitsijan 
hoitaman alueen sisällä) lumien lähisiirrot ja poisajot kunnan kuorma-autoreitillä kuuluvat 
urakoitsijalle. 
Pohjoisen urakka-alueen katuluettelossa 6.3.2 on kunnan kaikki katumetrit, myös kunnan traktorin 
hoitama Pyylampi-Panniniemi-Räisälä alueen katumetrit + kunnan kuorma-auton metrit. Tämän 
vuoksi määrät ovat isommat kuin määräluettelossa. 
  
Tässä Pohjoisen urakka-alueen määräluettelossa on ajorata kunnossapitoluokka 1 teitä 27829 
metriä. Kunnan kuorma-auton osuus on 26467 metriä. Loput 1362 metriä ovat urakoitsijan kokonaan 
hoidettavia katuosuuksia keskustassa. Tästä kunnan aura-auton ajamasta alueesta 15355 metriä on 
urakoitsijan hoitaman alueen sisällä meneviä teitä ja täällä lumien lähisiirrot ja pois ajot kuuluvat 
urakoitsijalle. Kunnan omalla alueella 11112 metriä kunnan aura-auto alueen lumien lähisiirrot ja 
pois ajot tekee kunnan oma traktori (tähän kuuluu myös hieman syrjempänä oleva kukkurintie). 
 
 
Nämä kunnan hoitamat kadut on merkittynä kartalle hilmassa julkaistussa materiaalissa 
KIRKONKYLÄ 5.2.12 Kunnan itse hoitamat alueet 
 
Asiasta on laitettu hilmaan korjausilmoitus 18.06.2018 määräluettelossa 6.3.1 korjaus 18.06. 
Samaisessa määräluettelossa on tarkennettu viimeisimmän maastomittauksen johdosta myös 
keskustan isojen parkkialueiden, torin ja linja-autoaseman neliömääriä.  
Sen määrä on tarkentunut aiemmin ilmoitetusta 25004 m2   -> 26258m2.  
  
 

- Paljonko hiekoitusmateriaalia on keskimäärin kulunut talvessa ? 
o Eteläinen ?  Sepeli 700 tn, hiekka 200tn 
o Kirkonkylä ?  Sepeli 1100 tn, hiekka 400 tn 

- Kuinka varmistetaan, että kukaan ulkopuolinen ei ”lunasta” materiaalia kunnan hiekkavarastosta ja 
jos lunastaa niin laskutetaanko siitä kuntaa ? Kirkonkylän alueella saadaan hiekoitustarvikkeet katon 
alle ja lukkojen taakse, Toivala- Vuorela alueella hiekoitushiekan säilytyspaikka on 
lumenläjityspaikan viereisellä kentällä (on taivasalla) ja tässä ei ole puomia tai lukkoa. Urakoitsija voi 
itse laittaa tähän hiekoitustarvikkeiden eteen ajoesteitä tai hoitaa hiekoitustarvikkeiden järjestelyn 
lavalta tai itse muualta hommaamaltaan varastoalueelta. 

- Mitä tarkoitetaan ohjeissa talviajan puhtaanapidolla ? Tarkoitetaan lumen ja loskan poistoa eli 
normaalia talvikauden kunnossapitotyötä. Alueiden siivoustyöt eivät kuulu urakkaan. 

- Mitä tarkoitetaan pysäkkien / parkkialueiden lumen poistolla ? 
o Vain auraus vai myös lumen poisajoa ?! Lumen/ loskan aurausta, tarvittavaa lähisiirtoa ja 

poisajoa 
o Jos myös poisajo niin millä hinnalla poistetaan ja pitääkö pyytää tilaajalta lupa ? 

Urakkapyynnön mukaisesti lumenpoisajolle urakoitsija tarjoaa yksikköhinnan ja poisajo 
suoritetaan sillä (lumenajon määrästä on tehty arvio edellisvuosien perusteella). Lumen 
poisajosta sovitaan aina tilaajan ja urakoitsijan kanssa ennen työn aloitusta. 

- Työtehtävään kuuluu lumen vastaanottopaikan hoito. 
o Onko paikka auki 24/7 ? On 
o Voiko sinne ajaa lunta kuka tahansa vai onko se puomilla / kulkuluvilla varustettu ? Kaikki 

Siilinjärven kunnan alueelta voivat käyttää ja ei ole puomia/ kulkulupia 
- Urakkaohjelmassa sivulla 12 ja 13 mainitaan, että tilaajan organisaatio vastaa sadevesi kaivojen ja –

putkien talvihoidosta. Jos tilaaja tekee sen ja käyttää siihen koneita niin miksi se veloitetaan 
urakoitsijalta ? Kun sulamisvesiongelmat alkavat, niin oletus on että yhdessä sovittuna aikana 
urakoitsija aloittaa ennakoivasti tarpeelliset rummun päiden, sadevesikaivojen ja ojien putsaukset 



tulvimisen estämiseksi (tämä kuuluu tähän urakkaan). Kunta suorittaa sulatukset. Mikäli urakoitsijalta 
ei löydy tarpeeksi äkkiä hätätyöhön kalustoa, niin tilaaja voi ottaa sitä sieltä mistä sen saa vahinkojen 
estämiseksi. Tämä hätätyön kustannusosa velotetaan urakoitsijalta seuraavasta 
maksueräsuorituksesta. 

 


