Nro 1033

voimassa 30.4.2020

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

Maansiirto Harry Mäkelä Oy
Y-tunnus 0829559-5

kotipaikka Jyväskylä
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:
Putkilinjat ja johtoverkot sisältäen suunnittelun (18.3b)

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), Kaukolämpöputkistotyöt (10.2), Kaapelityöt (10.3)

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt:

Tukiseinien ja -muurien sekä ankkureiden rakentaminen (11.3)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:

Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt (12.2)

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut:
Konepalvelut (15.5)

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 19.3.2019

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

Yritys

Maansiirto Harry Mäkelä Oy
Y-tunnus 0829559-5

kotipaikka Jyväskylä
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

Maansiirto Harry Mäkelä Oy

Y-tunnus

0829559-5

RALAn asiakas

18.3.2009 lähtien

Todistus voimassa

30.4.2020 saakka

Kotipaikka

Jyväskylä

Osoite

Hämeenpohjantie 7, 40520 Jyväskylä

Puhelin

0207 613 900

Sähköposti

etunimi.sukunimi@maansiirtomakela.fi

www-osoite

www.maansiirtomakela.fi

Toimialue

Keski-Suomi

Jäsenyydet

Infra ry

Tilaajavastuulain tiedot

Tilaajavastuu-raportti voimassa: 23.05.2019 - 29.07.2019
Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

19.3.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 9 työlajipätevyyttä joihin liittyy 89 referenssiä
- 1 pääurakointipätevyys joihin liittyy 3 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Tilaajavastuu-raportti voimassa: 23.05.2019 - 29.07.2019 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 19.05.2019 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 23.01.1991)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.06.1994)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.03.1995)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 12.12.1990)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 19.05.2019)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 19.05.2019)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 29.04.2019, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 23.05.2019, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Lakisääteinen
tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Pihlajalinna

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

37
56
75
97

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

35 36 59 60 62 65 77 85
93 94 95 97 104

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt

38 40 46 47 50 51 53
58 59 60 62 64 65 66
81 82 85 88 93 94 95
104 105

10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät

54 59 60 62 66 85 93 94
95 97 104

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

52 57 63 64 73 83 96

10.2 Kaukolämpöputkistotyöt

55 67 68 74 84 86 87 88
89 90 91 105

10.3 Kaapelityöt

48 49 61 72 79 92

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt
11.3 Tukiseinien ja -muurien sekä ankkureiden rakentaminen

98 99 100 103

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt

69 71 76 80 102

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut

33 70 78 101

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3b Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot sisältäen suunnittelun
Erikoiskalusto ja menetelmät

89 90 105

Roudansulatuslaitteisto, tärykauha, Ponttivasara ja tarvittavan
tuentakaluston toimittaminen. Pitkäpuomityöt

Lisätietoja
TALOUSTIEDOT
19.3.2019 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2018 (milj. €)

2017 (milj. €)

2016 (milj. €)

Tilikausi

1.5.2017 - 30.4.2018

1.5.2016 - 30.4.2017

1.5.2015 - 30.4.2016

Liikevaihto (alv 0%)

6,58

5,62

5,12

Bruttotulos

3,98

2,98

Maksetut palkat

1,65

1,35

Henkilöstökulut

2,10

1,74

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

0,55

0,13

0,03

Taseen loppusumma

4,12

3,80

3,03

Maksuvalmius (quick ratio)

1,20

1,34

1,40

Omavaraisuusaste

0,50

0,48

0,60

Projektit tuloutetaan

Valmiusasteen perusteella

1,44

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.5.2017 - 30.4.2018

Toimihenkilöiden lukumäärä

1.5.2016 - 30.4.2017

1.5.2015 - 30.4.2016

4

3

toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lkm
Työntekijöiden lukumäärä

48

42

44

Tapaturmataajuus*

2

ei saatavilla

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Janne Mäkelä
Hall.Puheenjohtaja Harry Mäkelä Projektijohtaja: Simo Pynnönen
Projekti-insinööri: Jani Salojärvi, Pekka Tuhkanen
Työnjohtaja (kalusto): Sami Hammar
Työnjohtajat: Jyrki Korpivaara, Ville Häkkinen, Jyri Korpivaara

* Tapaturmataajuus on laskettu ilmoitettujen tapaturmien lukumäärästä miljoonaa työtuntia kohti. Työtunnit on laskettu
käyttämällä apuna Tilastokeskuksen keskimääräistä kuukausiansiota.
VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa:
vakuutussumma:
01.05.2019 - 30.04.2020 1,50 M€
REFERENSSIYHTEENVETO
Maarakennustyöt

Maanrakennus; talvikunnossapito; purkutyöt yms

7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#37. As Oy Keuruun Kurkiranta I

Keuruu

R a kennut t a ja

Rakennusliike M.Mäkinen Oy

Kerrostalon pohjarakennus ja pihatyöt

Yht eyshenkilö

Mika Mäkinen

Va lmist umisvuosi

2014

Kest o
Sop imussumma

4 kk
0,08 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

%
kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Jyväskylä

#38. Sonera JVA
R a kennut t a ja

Empower

Yht eyshenkilö

Pekka Laukkarinen

Va lmist umisvuosi

2014

Kest o
Sop imussumma

3 kk

Sop imusmuot o

Aliurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

%
kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Kuitukaapelin maarakennustyöt Jyväskylän keskusta alueella n.
10km

0,2 milj. € (alv 0%)

#40. Virastotie-Jaakkola ja Muuramentie-Peltolantie
DN200

Muurame

R a kennut t a ja

Muuramen Lämpö Oy

Kaukolämmön maarakennustyöt

Yht eyshenkilö

Jani Lehtonen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2014
8 kk

Sop imussumma

0,14 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta

Aliha nkkijoid en lkm

kpl

%

#46. MT 16509 Lapinsalmentien parantaminen

keuruu

R a kennut t a ja

Lapinsalmentien saneerauksen maanrakennustyöt

Keski-Suomen Ely keskus / Destia Oy

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

2014
6 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
10 %
1 kpl

#47. Tervantien saneeraus

keuruu

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

Tervantien saneerauksen maanrakennustyöt

Keuruun kaupunki / Destia Oy
2014
6 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
%
kpl

#50. Maanrakennustyöt savela, kukkumäki ja
taulumäki

jyväskylä

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

Maanrakennustyöt Savela, Kukkumäki ja Taulumäki
kaapelireiteistä sekä muuntamon perustusten rakentaminen

JE-Siirto Oy
Ilkka Rouniola
2014
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Aliurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

Lisä t iet oja

Villkkaiden kevyiden liikenteiden varsilla kaapeliojien kaivu ja peittotyöt

#51. Maanrakennustyöt Suluntie ja Keskikatu

Jyväskylä

R a kennut t a ja

JE-Siirto Oy

Yht eyshenkilö

Ilkka Rouniola

Suluntien ja keskikadun kaapelikaivantojen maanrakennustyöt
viimeistelyineen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2014

Sop imussumma

0,03 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Aliurakka

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

kokonaishinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

1 kk

#53. Keltinmäen CHP-Laitoksen maanrakennustyöt

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Jyväskylän energia

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Sami Kettunen
2015
3 kk

Keltinmäen CHP-Laitoksen maanrakennustyöt sekä perustus- ja
viemärityöt.

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

0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
tavoitehinta
15 %
1 kpl

#56. Jynet Urakointi kaukolämmön rakentamisen
vuosisopimus

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Eri kokoisia kaukolämpöputkistojen maanrakennustöitä 20132014

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

Jyväskylän energia Oy
Harri Kaakinen
2015
12 kk
0,8 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
15 %

2 kpl
Kaupunki ja keskusta alueella vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla putkistojen maanrakennustöitä.

#58. Lompsanrivin kl-liittymän maanrakennustyöt

muurame

R a kennut t a ja

rivitalon kl-liittymän ja runkoputken dn200 150m
maanrakennustyöt

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

muuramen lämpö
jani lehtonen
2014
3 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#59. Keuruun koulukeskus Vaihe 1

Keuruu

R a kennut t a ja

Varhaiskasvatuslaitoksen perustus, täyttö sekä pihaalueiden,rakennekerrosten sekä rakennuksen ulkopuoliset vesija viemärilaitteiden 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

Keuruun kaupunki/Rak.liike
U.Lipsanen
Matti Kanko
2015
12 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl

#60. Huhta-Kadun ja pysäköintipaikan rakentaminen Jyväskylä
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

Jyväskylän kaupunki,
kaupunkirakenne
Ilpo Irva

Huhta-kadun ja pysäköintipaikan rakennekerrokset ja
viimeistelytyöt sekä niiden hulevesijärjestelmän rakentaminen
materiaaleineen

2015
4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#62. TA-Asumisoikeus Oy / Tiilitehtaantie 54 ja 56

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kerrostalon maanrakennus työt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakennekerrokset ja ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät

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

TA-Asumisoikeus / Yit Rakennus
2015
6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
2 kpl

#64. Pappilanpellon alue 2015

Kouvola

R a kennut t a ja

Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen pappilanpellon
alueella.

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

Kouvolan kaupunki / Destia
2015
5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
kpl

#65. Siilinkujan ja supikujan saneeraus

jyväskylä

R a kennut t a ja

Siilinkujan ja supikujan saneeraus, uudet hulevesijärjestelmät ja
rakennekerrokset sekä pintatyöt

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

Jyväskylän kaupunki,
kaupunkirakenne
Pentti Multanen
2015
4 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

Toivakka

#66. Toivakkatalo
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Toivakan kunta / SRV Rakennus
Kimmo Koskela

Toivakan kunnan talon maanrakennustyöt, perustus,täyttö ja
ulkopuoliset vesi ja viemärilaitteet.

2015
4 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#75. Syväojan vesihuolto

Vantaa

R a kennut t a ja

Vanhojen katujen sekä vesihuolto- ja viemäriverkoston
saneerauksen maanrakennustyöt

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

Peab Infra
Ville Juntto
2017
7 kk
0,13 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%

Lisä t iet oja

kpl
Teräsponttituennat
pumppaamojen ympärille

Jyväskylä

#81. As Oy Joenranta
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

Pohjola Rakennus Oy

4 Luhtitalon maanrakennustyöt

Jukka Urvas
2017
14 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#82. Keuruun koulukeskus vaiheet 2-3

Keuruu

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Keuruun koulukeskuksen perustusten maanrakennustyöt ja
alueviemäröinnit sekä pihatyöt

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

Rakennusliike U.Lipsanen Oy
Hannu Kujala
2017
24 kk
1,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#85. Kuokkalan yhtenäiskoulun maarakennusrakka

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Koulun maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä piha-alueiden
rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

Rakennusliike U. Lipsanen
Sauli Harmanen
2018
21 kk
1,7 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#88. Kaukolämpöverkon saneeraus KarhumäentieKoulutie DN150

Saarijärvi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Saarijärven vesi- ja kaukolämpö Oy
Roope Kemppinen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

Kaukolämpöverkon saneerausurakka välillä KarhumäentieKoulutie DN150 0,2 km. Sisältäen kaukolämpöputkimateriaalit,
maanrakennus- ja asennustyöt.

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
2 kpl

#93. As Oy Väinölän Aurinkoranta

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

VRP Keski-Suomi Oy
Mikko Honkanen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
11 kk
0,2 milj. € (alv 0%)

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

Sivu-urakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#94. Aallonportti- kerrostaloalue, 1- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Rakennusliike Lapti Oy
Ahti Rämö

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
15 kk

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#95. Länsiväylä 4 Toimistorakennus

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

Rakennusliike U. Lipsanen
Hannu Kujala
2018
11 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

Jyväskylä

#97. ABC Korpilahti
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Osuuskauppa Keskimaa
Heikki Tervanen
2018
3 kk

Pääurakoitsijan roolissa kohteen maanrakennustyöt, perustus,
täyttö sekä piha-alueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä
ulkopuoliset vesi- ja viemärijärjestelmät. Polttoaine-, LVI- ja
sähköurakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen pääurakoitsijan
roolissa.

0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
5%

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#104. Aallonportti- kerrostaloalue, 2- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

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

Rakennusliike Lapti Oy
Ahti Rämö
2018
12 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#105. Kaukolämpöverkon rakentamistyöt 2017- 2018

Heinola

R a kennut t a ja

Kaukolämpöverkon rakentamistyöt. Sisältää suunnittelutyön,
työnjohdon, maarakennustyöt, asennustyöt ja teknisen
asiantuntijan työt KL- verkon rakentamiseen liittyvissä
hankkeissa.

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

Elenia Lämpö Oy
Jarkko Salminen
2018
14 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#35. Hallin pohja ja pihatyöt

Keuruu

R a kennut t a ja

Korjaamohallin 800m2 pohjatyöt ja piha-alueet 2000m2

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Tu-Ne Auto Oy
Seppo Tupamäki
2014
4 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,15 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
%
kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#36. Haapamäen Yhtenäiskoulu

Haapamäki

R a kennut t a ja

Koulurakennuksen perusmuurin eristys,salaojat uusiminen. Pihaalueiden saneeraus/muutostyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Keuruun Kaupunki/Rak.liike
U.Lipsanen
Hannu Kujala
2014

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

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

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

kokonaishinta

Aliha nkkijoid en lkm

%
kpl

#59. Keuruun koulukeskus Vaihe 1

Keuruu

R a kennut t a ja

Varhaiskasvatuslaitoksen perustus, täyttö sekä pihaalueiden,rakennekerrosten sekä rakennuksen ulkopuoliset vesija viemärilaitteiden 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

Keuruun kaupunki/Rak.liike
U.Lipsanen
Matti Kanko
2015
12 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl

#60. Huhta-Kadun ja pysäköintipaikan rakentaminen Jyväskylä
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

Jyväskylän kaupunki,
kaupunkirakenne
Ilpo Irva

Huhta-kadun ja pysäköintipaikan rakennekerrokset ja
viimeistelytyöt sekä niiden hulevesijärjestelmän rakentaminen
materiaaleineen

2015
4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#62. TA-Asumisoikeus Oy / Tiilitehtaantie 54 ja 56

Jyväskylä

R a kennut t a ja

TA-Asumisoikeus / Yit Rakennus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

2015
6 kk

Kerrostalon maanrakennus työt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakennekerrokset ja ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
15 %
2 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#65. Siilinkujan ja supikujan saneeraus

jyväskylä

R a kennut t a ja

Siilinkujan ja supikujan saneeraus, uudet hulevesijärjestelmät ja
rakennekerrokset sekä pintatyöt

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

Jyväskylän kaupunki,
kaupunkirakenne
Pentti Multanen
2015
4 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#77. Toivakkatalon ja kirjaston p-alue

Toivakka

R a kennut t a ja

Parkkialueen 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

Toivakan kunta
Kimmo Koskela
2016
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#85. Kuokkalan yhtenäiskoulun maarakennusrakka

Jyväskylä

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

Rakennusliike U. Lipsanen
Sauli Harmanen
2018
21 kk

Koulun maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä piha-alueiden
rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

1,7 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#93. As Oy Väinölän Aurinkoranta

Jyväskylä

R a kennut t a ja

VRP Keski-Suomi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Mikko Honkanen
2018
11 kk

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

0,2 milj. € (alv 0%)
Sivu-urakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#94. Aallonportti- kerrostaloalue, 1- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Rakennusliike Lapti Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Ahti Rämö
2018

Kest o
Sop imussumma

15 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

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

10 %
1 kpl

#95. Länsiväylä 4 Toimistorakennus

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Rakennusliike U. Lipsanen
Hannu Kujala

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2018
11 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

0%
0 kpl

Jyväskylä

#97. ABC Korpilahti
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Osuuskauppa Keskimaa
Heikki Tervanen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2018
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

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

Pääurakoitsijan roolissa kohteen maanrakennustyöt, perustus,
täyttö sekä piha-alueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä
ulkopuoliset vesi- ja viemärijärjestelmät. Polttoaine-, LVI- ja
sähköurakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen pääurakoitsijan
roolissa.

5%
1 kpl

#104. Aallonportti- kerrostaloalue, 2- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Rakennusliike Lapti Oy
Ahti Rämö

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2018
12 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

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

10 %
1 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt

10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#54. keltinmäen CHP-Laitoksen vesihuoltoliittymät

jyväskylä

R a kennut t a ja

jyväskylän energia Oy

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

Marika Makkonen

Keltinmäen CHP-Laitoksen vesi- ja viemäriliittymien
maanrakennus ja putkien asennustyöt

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

2014
1 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#59. Keuruun koulukeskus Vaihe 1

Keuruu

R a kennut t a ja

Varhaiskasvatuslaitoksen perustus, täyttö sekä pihaalueiden,rakennekerrosten sekä rakennuksen ulkopuoliset vesija viemärilaitteiden 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

Keuruun kaupunki/Rak.liike
U.Lipsanen
Matti Kanko
2015
12 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl

#60. Huhta-Kadun ja pysäköintipaikan rakentaminen Jyväskylä
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

Jyväskylän kaupunki,
kaupunkirakenne
Ilpo Irva

Huhta-kadun ja pysäköintipaikan rakennekerrokset ja
viimeistelytyöt sekä niiden hulevesijärjestelmän rakentaminen
materiaaleineen

2015
4 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#62. TA-Asumisoikeus Oy / Tiilitehtaantie 54 ja 56

Jyväskylä

R a kennut t a ja

TA-Asumisoikeus / Yit Rakennus

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

2015
6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Kerrostalon maanrakennus työt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakennekerrokset ja ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät

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

kokonaishinta
15 %
2 kpl

Toivakka

#66. Toivakkatalo
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

Toivakan kunta / SRV Rakennus
Kimmo Koskela

Toivakan kunnan talon maanrakennustyöt, perustus,täyttö ja
ulkopuoliset vesi ja viemärilaitteet.

2015
4 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#85. Kuokkalan yhtenäiskoulun maarakennusrakka

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Koulun maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä piha-alueiden
rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Rakennusliike U. Lipsanen
Sauli Harmanen
2018
21 kk
1,7 milj. € (alv 0%)

Sopksup
imusmuot
Ma
er ust eo
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Aliurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#93. As Oy Väinölän Aurinkoranta

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

VRP Keski-Suomi Oy
Mikko Honkanen
2018
11 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Sivu-urakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#94. Aallonportti- kerrostaloalue, 1- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

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

Rakennusliike Lapti Oy
Ahti Rämö
2018
15 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#95. Länsiväylä 4 Toimistorakennus

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät.

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

Rakennusliike U. Lipsanen
Hannu Kujala
2018
11 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Jyväskylä

#97. ABC Korpilahti
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

Osuuskauppa Keskimaa
Heikki Tervanen
2018
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Pääurakoitsijan roolissa kohteen maanrakennustyöt, perustus,
täyttö sekä piha-alueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä
ulkopuoliset vesi- ja viemärijärjestelmät. Polttoaine-, LVI- ja
sähköurakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen pääurakoitsijan
roolissa.

kokonaishinta
5%
1 kpl

#104. Aallonportti- kerrostaloalue, 2- Vaihe

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Rakennusliike Lapti Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Ahti Rämö
2018
12 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Kohteen maanrakennustyöt, perustus, täyttö sekä pihaalueiden rakenne- ja pintakerrokset sekä ulkopuoliset vesi- ja
viemärijärjestelmät. Aluelämmitysjärjestelmän suunnittelu ja
toteutus. Työmaa-alueen tuentatyöt.

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

kokonaishinta
10 %
1 kpl

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#52. Pihlajaveden viemäriverkoston laajennus

Pihlajavesi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Pihlajaveden viemäriverkoston 4,5km kaivu ja peitto sekä
putkistojen asennustyöt. Jv Pumppaamon maanrakennus ja
asennus työt

Kest o

Keuruun vesi
Heikki Luoma-aho
2014
6 kk

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

0,08 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#57. Vesihuollon vuosisopimus 2013-2014

jyväskylä

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

Erilaisia vesihuollon kunnossapito ja rakentamisen
maanrakennustöitä kaupunki alueella

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

Jyväskylän energia/Jynet Urakointi
Tomi Köykkä
2015
14 kk
0,9 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
kpl

Keskusta alueella erilaisten vesi ja viemäriputkistojen korjaustöiden maanrakennustyöt

#63. Muuratharju-Niittyaho VH-Linja

muurame

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Vesihuoltolinjan ja viemärin rakentaminen vj225 ja Jv200 350m

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

Jyväskylän energia / Destia
Kalle Kolehmainen
2015
4 kk
0,04 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%

kpl
Pohjavesialueella vesijohto ja viemäri suojaputkeen 315mm 300m

#64. Pappilanpellon alue 2015

Kouvola

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kouvolan kaupunki / Destia

Kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen pappilanpellon
alueella.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2015

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
kpl

5 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö

#73. Vesihuollon maanrakennusurakka 2015-2018

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vesihuollon maanrakennustyöt, viemäreiden ja vesijohtojen
korjaukset ja uudet liittymät

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

Jynet Urakointi
Atte Pakkanen
2016
12 kk
2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
kpl
Vuosisopimus 2018 asti

#83. Tikanranta VH- ja kaukolämpölinja

jyväskylä

R a kennut t a ja

Vesihuoltolinjan sekä kaukolämpölinjan 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

Jyväskylän energia Oy
Jari Savinainen
2017
4 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#96. Martinpolku 22 vesihuollon verkostomuutokset

Jyväskylä

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

Jyväskylän Energia Oy
Jussi Joutsenvirta

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

2018
2 kk
0,06 milj. € (alv 0%)

Martinpolku 22 vesihuoltolinjan (jä-tevesiviemäri, vesijohto)
rakentaminen.

0 kpl

10.2 Kaukolämpöputkistotyöt
#55. Keuruun lämpövoiman Kaukolämpöputkistojen
rakennustyöt vuosisopimus

keuruu

R a kennut t a ja

keuruun lämpövoima oy / Teemu
Hietanen

Eri kokoisten kaukolämpöputkistojen rakennustyöt hitsauksineen
kokonaisurakointina täysin valmiiksi asti 2013-2014

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Teemu Hietanen
2014
12 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
Lisä t iet oja

yksikköhinta
15 %
1 kpl
Vilkasliikenteisten teiden alituksia

#67. Keuruun lämpövoiman Kaukolämpöputkistojen
rakennustyöt vuosisopimus

keuruu

R a kennut t a ja

Eri kokoisten kaukolämpöputkistojen rakennustyöt hitsauksineen
kokonaisurakointina täysin valmiiksi asti 2014-2015

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

keuruun lämpövoima oy / Teemu
Hietanen
Teemu Hietanen
2015
12 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %
2 kpl
Vilkasliikenteisten teiden alituksia

#68. vihriälän ryhmäkodin siirtolinja dn200/dn150

virrat

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

virtain kaupunki
raimo sundberg
2015

kaukolämpöputkistojen asennus, hitsaus ja jatkostyöt sekä
yhdistykset

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

3 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
10 %

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

1 kpl
Kaukolämpöputkistojen yhdistykset himaniittilinjoihin

#74. Keuruun lämpövoiman kaukolämpöputkistotyöt
2016

Keuruu

R a kennut t a ja

Kaukolämpöputkistojen hitsaustyöt Keuruun lämpövoiman
jakeluverkkoalueella

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

Keuruun Lämpövoima oy
Teemu Hietanen
2016
12 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
2 kpl

#84. Kaukolämpöverkon saneeraus MaaherrankatuSeminaarinkatu

Heinola

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

Elenia Lämpö Oy
Jarkko Salminen
2017
1 kk
0,065 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka

Kaukolämpöverkon saneeraustyöt (maanrakennus-, asennusja suunnittelutyöt)

laskutyö
15 %
1 kpl

#86. Keuruuntie kaukolämmön asennusurakka
DN400 2016- 2018

Jyväskylä

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

DN400 kaukolämpöjohdon asennusurakka 2,4 km vuosina 20162018. Sisältäen asennus-, hitsaus- ja liitostyöt. Yhdistämis- ja
käyttötöiden suunnittelu- ja työnjohtotyöt olemassa olevaan
kaukolämpökanavaan.

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

Jyväskylän Energia Oy
Harri Kaakinen
2018
24 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Sivu-urakka
kokonaishinta
60 %
2 kpl

#87. Länsiväylä kaukolämpöverkon saneeraus
DN300 osa. 1

Jyväskylä

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

Jyväskylän Energia Oy

Kaukolämpöverkon saneeraustyöt DN300 0,2 km. Asennus-,
hitsaus- ja liitostyöt, sekä saneeraukseen liittyvien
kaukolämpöverkon käyttö- ja yhdistämistöiden suunnittelu- ja
työnjohtotyöt.

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

Sivu-urakka
yksikköhinta
40 %
2 kpl

Harri Kaakinen
2018
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

#88. Kaukolämpöverkon saneeraus KarhumäentieKoulutie DN150

Saarijärvi

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

Kaukolämpöverkon saneerausurakka välillä KarhumäentieKoulutie DN150 0,2 km. Sisältäen kaukolämpöputkimateriaalit,
maanrakennus- ja asennustyöt.

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

Saarijärven vesi- ja kaukolämpö Oy
Roope Kemppinen
2018
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
2 kpl

#89. Kaukolämpöverkon rakentamisen
pääurakka/puitesopimus

Saarijärvi

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

Saarijärven Vesi ja Kaukolämpö Oy
Tuomo Vilkkilä
2018
3 kk

Kaukolämpöverkon rakentamisen pääurakka/- puitesopimus.
Sisältää suunnittelutyön, työnjohdon, maarakennustyöt,
asennustyöt ja teknisen asiantuntijan työt KL- verkon
rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.

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

0,18 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#90. Kaukolämpöverkon rakentamisen
pääurakka/puitesopimus 2018-2020

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kaukolämpöverkon rakentamisen pääurakka/- puitesopimus.
Sisältää suunnittelun, työnjohdon, maarakennustyöt,
asennustyöt ja teknisen asiantuntijan työt KL- verkon
rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.

Kest o
Sop imussumma

Jyväskylän Energia Oy
Harri Kaakinen
2018
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#91. Kaukolämpöverkon rakentamisen
pääurakka/puitesopimus

Keski- Suomi

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

Kaukolämpöverkon rakentamisen pääurakka/- puitesopimus.
Sisältää työnjohdon, maarakennustyöt, asennustyöt ja teknisen
asiantuntijan työt KL- verkon rakentamiseen liittyvissä
hankkeissa.

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

Vapo Oy
Markku Luomajoki
2018
12 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %
1 kpl

#105. Kaukolämpöverkon rakentamistyöt 2017- 2018

Heinola

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

Kaukolämpöverkon rakentamistyöt. Sisältää suunnittelutyön,
työnjohdon, maarakennustyöt, asennustyöt ja teknisen
asiantuntijan työt KL- verkon rakentamiseen liittyvissä
hankkeissa.

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

Elenia Lämpö Oy
Jarkko Salminen
2018
14 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

10.3 Kaapelityöt
#48. Kolho-Loila Kaapelointi

Kolho-Loila

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Elenia / Voiman Oy

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2014

Sähkökaapeleiden kaivu ja peitto sekä viimeistelytyöt ja
vanhojen linjojen purut sekä muuntamon pohjien rakentamiset
ja asentamiset.
Kaapeleiden asennukset.

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
1 kpl

5 kk
0,18 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta

#49. Keuruu Myllyjärvi kaapelointi

keuruu

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Keuruun sähkö / Voiman Oy

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2014

20kv ja 0,4kv kaapeleiden kaivu, asennus sekä peitto ja
viimeistelytyöt.
Muuntamon pohjan rakennus ja asentaminen

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
kpl

2 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta

#61. Loilanmäentie-Yrittäjäntie kaapeloinnit

Kolho

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Elenia/voiman Oy

Kaapeliojien maanrakennustyöt sekä 20kv ja 0,4kv kaapeloinnit
ja linjan purkutyöt

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2015

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
kpl

6 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö

#72. Maanrakennus keskikatu kaapeloinnit

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kaapeliverkon maanrakennustyöt

JE-Siirto
Ilkka Rouniola

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

2016
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
1 kpl

#79. Maanrakennus Kypärämäki

jyväskylä

R a kennut t a ja

Kaapeleiden maanrakennustyöt

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

JE-Siirto
Ilkka Rouniola
2017
4 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#92. Maanrakennusurakka Keljo - Savela –
Laajavuorentie 110 kV Kaapelit

Jyväskylä

R a kennut t a ja

JE- Siirto Oy

110 kV: n kaapelireitin kaivu- ja peittotyöt.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Ilkka Rouniola
2018
6 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka

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

yksikköhinta
0%
0 kpl

Pohjanvahvistus ja pohjarakennustyöt
11.3 Tukiseinien ja -muurien sekä ankkureiden rakentaminen
Jyväskylä

#98. Laurinnimen Jvp
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

Vrj Etelä-suomi
Jani Suominen
2018
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö

0%
0 kpl
Jätevedenpumppaamon ponttiseinien sekä tukipalkkien asennukset

joensuu

#99. niskaparkki
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

Maanrakennus Niemeläinen
Kari Niemeläinen
2018
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Parkkihallin teräsponttien asennukset materiaaleineen sekä
putkipaalujen asennus

laskutyö
0%
0 kpl

Jyväskylä

#100. Aallonportti
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Jätevedenpumppaamon tuentatyöt

Rakennusliike Lapti
Ahti Rämö
2019
6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta

Kerrostalojen ja parkkihallin tuentatyöt materiaaleineen sekä
ankkurointi

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
1 kpl

#103. Nenäinniemen jv-puhdistamon saneeraus

jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

suomen maastorakentajat

Jätevedenpuhdistamon altaiden teräsponttien asennus ja
purkutyöt

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

2018
6 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

tomi hölttä

laskutyö
0%
0 kpl

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt
#69. Vaajakosken alueurakka

jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Jyväskylän kaupunki / YIT
Petri Teerimäki

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2016
24 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Katujen talvikunnossapitotyöt 2014-2016
Ajoratojen ja kevyen liikenteen auraukset ja hiekoitukset sekä
hiekan poistot

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

0%
kpl

#71. Kuokkalan alueen katujen ja kiinteistöjen
talvihoitotyöt

jyväskylä

R a kennut t a ja

Kiinteistöjen pihojen ja katujen talvihoitotyöt, auraus ja hiekoitus

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

jyväskylän kaupunki / Altek
Petri Teerimäki
2015
24 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
kpl

#76. Talvikunnossapitotyöt 2015-2017

Jyväskylä

R a kennut t a ja

Talvihoitotyöt Kangasvuoren alueella

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

Altek
Timo Tillgren
2017
24 kk
milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%
kpl

#80. Vaajakosken alueurakka

jyväskylä

R a kennut t a ja

Katujen talvikunnossapitotyöt 2016-2017 Ajoratojen ja kevyen
liikenteen auraukset ja hiekoitukset sekä hiekan poistot

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

Yit Rakennus
Harri Valkeinen
2017
12 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
tavoitehinta
0%
0 kpl

#102. Vaajakosken ja kuokkalan alueurakka 20172019

jyväskylä

R a kennut t a ja

Talvikunnossapitotyöt

Yit Rakennus infra palvelut

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

harri Valkeinen
2019
24 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
tavoitehinta
0%
0 kpl

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut
Jyväskylä

#33. JYNET urakonti OY
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

Jynet urakointi Oy
Atte Pakkanen
2014
68 kk
2 milj. € (alv 0%)

Tuntihintaisia konetöitä sopimuksen mukaan
Jyväskylän Energian
Vesi/Sähkö/Kaukolämmön töissä

laskutyö
%
kpl

#70. Altek konepalvelut 2013-2015

Jyväskylä

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

Konepalveluiden vuokrausta erilaisiin kunnallisteknisiin töihin

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

Altek
Teemu Liimatainen
2015
24 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
kpl
Vilkkaan liikenteen seassa työskentelyä

#78. Altek konepalvelut 2016-2017

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Konepalveluiden vuokrausta erilaisiin kunnallisteknisiin töihin

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

Altek
Teemu Liimatainen
2017
24 kk
1,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%

0 kpl
Työkohteita kaupungin keskusta-alueella vilkkaan liikenteen seassa.

#101. Altek konepalvelut 2017-2018

jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Konepalvelut puitesopimus

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

altek
Teemu Liimatainen
2018
12 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Konevuokrauspalvelut tuntityönä

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3b Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot sisältäen suunnittelun
#89. Kaukolämpöverkon rakentamisen
pääurakka/puitesopimus

Saarijärvi

R a kennut t a ja

Kaukolämpöverkon rakentamisen pääurakka/- puitesopimus.
Sisältää suunnittelutyön, työnjohdon, maarakennustyöt,

Yht eyshenkilö

Saarijärven Vesi ja Kaukolämpö Oy
Tuomo Vilkkilä

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

2018
3 kk
0,18 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

asennustyöt ja teknisen asiantuntijan työt KL- verkon
rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.

10 %
1 kpl

#90. Kaukolämpöverkon rakentamisen
pääurakka/puitesopimus 2018-2020

Jyväskylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kaukolämpöverkon rakentamisen pääurakka/- puitesopimus.
Sisältää suunnittelun, työnjohdon, maarakennustyöt,
asennustyöt ja teknisen asiantuntijan työt KL- verkon
rakentamiseen liittyvissä hankkeissa.

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

Jyväskylän Energia Oy
Harri Kaakinen
2018
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %
1 kpl

#105. Kaukolämpöverkon rakentamistyöt 2017- 2018

Heinola

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kaukolämpöverkon rakentamistyöt. Sisältää suunnittelutyön,
työnjohdon, maarakennustyöt, asennustyöt ja teknisen
asiantuntijan työt KL- verkon rakentamiseen liittyvissä
hankkeissa.

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

Elenia Lämpö Oy
Jarkko Salminen
2018
14 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl
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30.10.1982 Mäkelä Janne Sakari
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 15.11.2016 12:00:24)
Tilintarkastaja:
PricewaterhouseCoopers Oy, Y-tunnus 0486406-8, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:
24.07.1969 Sallinen Jaana Anneli
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 05.01.1998)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 05.01.1998)
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen
jäsenet ja toimitusjohtaja kukin yksin.
PROKURISTIT (Rekisteröity 15.11.2016 12:00:24)
30.10.1982 Mäkelä Janne Sakari
07.09.1985 Mäkelä Jenny Marika
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 09.11.2018 03:03:32)
Tilinpäätös ajalta 01.05.2017 - 30.04.2018.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
10.10.1956 Erkko Arja Ilona, Suomen kansalainen, Jyväskylä
15.04.1956 Mäkelä Harry Juhani, Suomen kansalainen, Jyväskylä
30.10.1982 Mäkelä Janne Sakari, Suomen kansalainen, Jyväskylä
07.09.1985 Mäkelä Jenny Marika, Suomen kansalainen, Jyväskylä
24.07.1969 Sallinen Jaana Anneli, Suomen kansalainen, Jyväskylä

________________________________________________________________________________
TOIMINIMIHISTORIA
Maansiirto Harry Mäkelä Oy 05.01.1998 Maansiirto H. Mäkelä Ky 12.12.1990 - 04.01.1998 23:59:59
Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus

