Nro 2079

voimassa 31.10.2019

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

Forssan Ympäristöurakointi Oy
Y-tunnus 1551687-8

kotipaikka Forssa
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:

Putkilinjat ja johtoverkot (18.3a), Pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt (18.5a), Tiet ja kadut (18.6a), Muut maa- ja vesirakennustyöt (18.9a)

Maarakennustyöt:

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

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

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

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt:
Muut ympäristörakentamistyöt (13.7)

Tarkastushetkellä yrityksellä on
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä: RALA- sertifikaatti

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 18.9.2018

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

Nro 421

voimassa 30.6.2020

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

Forssan Ympäristöurakointi Oy
Y-tunnus 1551687-8

kotipaikka Forssa

toimintajärjestelmä tehtyyn auditointiin perustuen täyttää RALA-sertifiointimenettelyssä
määritellyt vaatimukset seuraavassa laajuudessa
Forssa
Väylärakentamisen pääurakointi
-Kadut ja kunnallistekniikka
Pohjarakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset pohjarakennustyöt
Muun infrarakentamisen pääurakointi
-Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen
Sertifikaatti edellyttää, että yrityksen toimintatavat täyttävät määritellyt vaatimukset.
Voimassaolevista sertifikaateista pidetään luetteloa internetsivulla www.rala.fi.
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty 15.6.2017
Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu 15.5.2018

Tuula Råman
toiminnanjohtaja

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

Yritys

Forssan Ympäristöurakointi Oy
Y-tunnus 1551687-8

kotipaikka Forssa
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

Forssan Ympäristöurakointi Oy

Y-tunnus

1551687-8

RALAn asiakas

29.08.2016 lähtien

Todistus voimassa

31.10.2019 saakka

Kotipaikka

Forssa

Osoite

Peltokatu 5, 30100 Forssa

Puhelin

034225111

Sähköposti
www-osoite

ymparistourakointi.com

Toimialue

Etelä-Suomi
Länsi-Suomi

Tilaajavastuulain tiedot

Tilaajavastuu-raportti voimassa: 24.05.2019 - 29.07.2019
Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

18.9.2018 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 6 työlajipätevyyttä joihin liittyy 37 referenssiä
- 4 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 20 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Tilaajavastuu-raportti voimassa: 24.05.2019 - 29.07.2019 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut tilaajavastuulain
edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 20.05.2019 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 14.09.1999)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.11.1999)
Kiinteistoön kaöyttoöoikeuden luovuttamisesta (26.10.2000)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.01.2000)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 02.09.1999)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 20.05.2019)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 20.05.2019)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 29.04.2019, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 21.05.2019, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

Pohjantähti Keskinäinen Vakuutusyhtiö (Lakisääteinen
tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä (FSHKY)

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

1 2 3 7 13 18 21 28
29 36 40

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

4 5 6 27 40

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

4 7 18 23 27 40

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

1 9 10 22 28 29

10.3 Kaapelityöt

24 25 26 28 29 38

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt
13.7 Muut ympäristörakentamistyöt

11 17 23

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

9 14 29 30

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt

18 19 20 30 31 32 33

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

34 35 37 39

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

4 12 14 28 29

Erikoiskalusto ja menetelmät

3D mittausasema (takymetri). GPS-mittausasema

Lisätietoja
Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
RALA- sertifikaatti

Laadunhallinta
RALA-sertifikaatin kattamat toimialat

Väylärakentamisen pääurakointi
-Kadut ja kunnallistekniikka
Pohjarakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset pohjarakennustyöt
Muun infrarakentamisen pääurakointi
-Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

Muu systemaattinen menettely
TALOUSTIEDOT
18.9.2018 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2018 (milj. €)

2017 (milj. €)

2016 (milj. €)

Tilikausi

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Liikevaihto (alv 0%)

5,69

3,91

3,25

Bruttotulos

2,96

2,77

2,21

Maksetut palkat

0,68

0,60

0,46

Henkilöstökulut

0,89

0,77

0,56

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

0,86

0,99

0,88

Taseen loppusumma

6,14

5,75

5,08

Maksuvalmius (quick ratio)

5,60

3,40

3,43

Omavaraisuusaste

0,80

0,78

0,79

Projektit tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

1.1. - 31.12.2016

Toimihenkilöiden lukumäärä

2

toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lkm

1

Työntekijöiden lukumäärä

13

10

ei saatavilla

ei saatavilla

Tapaturmataajuus*

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Mikkola Petteri
Työmaamestari, Kutila Henri, RKM

* Tapaturmataajuus on laskettu ilmoitettujen tapaturmien lukumäärästä miljoonaa työtuntia kohti. Työtunnit on laskettu
käyttämällä apuna Tilastokeskuksen keskimääräistä kuukausiansiota.
VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa:
01.03.2019 - 29.02.2020

vakuutussumma:
2,00 M€

Rakennuspaikan valmistelutyöt

RALA-SERTIFIKAATIN TIEDOT
Alkuperäinen sertifikaatti myönnetty:

15.6.2017

Sertifikaatin voimassaolo katselmoitu:

15.5.2018

Sertifikaatti voimassa:

30.6.2020 asti

Sertifikaatin numero:

421

Toimipaikka:

Forssa

www-osoite:

ymparistourakointi.com
Väylärakentamisen pääurakointi
-Kadut ja kunnallistekniikka
Pohjarakentamisen pääurakointi
-Tavanomaiset pohjarakennustyöt
Muun infrarakentamisen pääurakointi
-Sähkö- ja tietoliikenneverkkojen rakentaminen

Toimialat:

REFERENSSIYHTEENVETO
Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#1. Antinrinteen ja Mäenpääntien rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Forssan kaupunki
Jyrki Kolismaa

Katujen rakentaminen viemäröinteineen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2014
4 kk
0,07 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#2. Maantien 2804 parantaminen, Pellilänkolmiontien
liittymässä

Jokioinen

R a kennut t a ja

Risteyksen leventäminen

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

Jokioisten kunta
Kari Tasala
2015
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#3. Asematien peruskorjaus

Jokioinen

R a kennut t a ja

Tien rakennekerrosten uusiminen ja asfaltointi

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

Jokioisten kunta
Kari Tasala
2015
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#7. XI-Linjan ja Peltokadun parantaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Katujen perusparannus n. 1700m2, rakennekerrokset sekä svjärjestelmät

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

Forssan kaupunki
Jyrki Kolismaa
2013
4 kk
0,18 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#13. Kaukolämpöakun perustusten rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Säiliön perustuksen maanrakennus-, muotti- ja betonointityöt,
halkaisija n. 15m

Yht eyshenkilö

Vapo Oy
Mike Laukkanen

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

2016
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#18. Savukaasunkäsittelylaitoksen maa- ja
pohjarakennustyöt

Forssa

R a kennut t a ja

Vapo Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Mike Laukkanen
2014
8 kk

Uuden savukaasukäsittelylaitoksen perustusten,
maanpintatason lattialaattojen sekä sokkelien
betonirakenteiden paikallavalutyöt tarvittavine kaivu-,
louhinta-, routasuojaus-, täyttö- ja rakennusalueen lopullisen
pinnan tasaus- ja viimeistelytöineen. Lisäksi maanalaisten
viemäreiden, muiden maanalaisten putkistojen sekä
maadoituksen työt.

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

0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
1 kpl

#21. Kiimassuon jätepenkan kaasunkeräysjärjestelmän Forssa
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Loimi-Hämeen jätehuolto Oy

Kest o
Sop imussumma

3 kk
0,15 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Mika Helkearo
2014

Kaatopaikkakaasujen imu- ja keruuputkistojen rakentaminen
(n. 20000 m2). Kaasunkeräysbunkkerin rakentaminen.
Vedenerotusjärjestelmän rakentaminen. Soihtupolttimen ja
laitehuoneen maa- ja pohjarakennustyöt.

1 kpl

#28. Kuhalankadun sillan rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan kehäsillan purku. Uuden kehäsillan rakentaminen.
Vanhojen graniittikivien sahaus ja uudelleenkiinnittäminen
uuden sillan kylkiin. Kadun korjaus, sv-järjestelmän
muutostyöt, massanvaihtotyöt 60 jm, graniittireunakivet ja
asfaltointi.

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
7 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#29. Ojalanmäki III A vaihe 2

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kunnallistekniikan rakentaminen, tasausaltaat,
kadunrakennus

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
5 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#36. Kauppakadun, Esko Aaltosenkadun ja Oikokadun
risteysalueen saneeraus

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Risteysalueen saneeraus

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
2 kk
0,13 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

#40. Eerikkilä Sport & Outdoor Resort huvila- ja
lomahuoneistoalue MRU vaiheet 1 ja 2

Tammela

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Villa Building Oy
Santtu Lahdelma

Va lmist umisvuosi
Kest o

2017
13 kk

Alueen maanrakennusurakka, infra, huviloiden (7 kpl) ja
huoneistohotellien (2 kpl) pohjarakennustyöt, alueen
viimeistelytyöt.

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,45 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

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

20 %
3 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#4. Pihan perusparannus

Hämeenlinna

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

L & T Oyj, Hämeenlinna
Mika Vahos

Piha-alueen sadevesiviemäröintien sekä öljynerotuksen
rakentaminen, asfaltointi.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2015
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#5. Kiimassuon varastokentän rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

LHJ Oy
Mika Helkearo

Varastokentän rakentaminen, rakennekerrokset sekä
asfaltointi, laajuus n. 5500m2

Va lmist umisvuosi
Kest o

2013
2 kk
0,13 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#6. Parkkialueen rakentaminen

Jokioinen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Genencor International Oy
Juha Seppälä

Pysäköintialueen rakentaminen, asfaltointi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2014
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
5%
1 kpl

#27. Maanrakennusurakka, rak 19

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Renor Oy
Juha Avellan

Piha-alueen massanvaihto, sv-viemäröinti, aluekaapelointi ja
asfaltointi. Lastauslaitureiden pinnoitusten betonointityöt.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#40. Eerikkilä Sport & Outdoor Resort huvila- ja
lomahuoneistoalue MRU vaiheet 1 ja 2

Tammela

R a kennut t a ja

Alueen maanrakennusurakka, infra, huviloiden (7 kpl) ja
huoneistohotellien (2 kpl) pohjarakennustyöt, alueen
viimeistelytyöt.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Villa Building Oy
Santtu Lahdelma
2017
13 kk
0,45 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#4. Pihan perusparannus

Hämeenlinna

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

L & T Oyj, Hämeenlinna
Mika Vahos

Piha-alueen sadevesiviemäröintien sekä öljynerotuksen
rakentaminen, asfaltointi.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2015
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#7. XI-Linjan ja Peltokadun parantaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Forssan kaupunki
Jyrki Kolismaa

Katujen perusparannus n. 1700m2, rakennekerrokset sekä svjärjestelmät

Va lmist umisvuosi
Kest o

2013
4 kk
0,18 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#18. Savukaasunkäsittelylaitoksen maa- ja
pohjarakennustyöt

Forssa

R a kennut t a ja

Uuden savukaasukäsittelylaitoksen perustusten,
maanpintatason lattialaattojen sekä sokkelien
betonirakenteiden paikallavalutyöt tarvittavine kaivu-,
louhinta-, routasuojaus-, täyttö- ja rakennusalueen lopullisen
pinnan tasaus- ja viimeistelytöineen. Lisäksi maanalaisten
viemäreiden, muiden maanalaisten putkistojen sekä
maadoituksen työt.

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

Vapo Oy
Mike Laukkanen
2014
8 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
1 kpl

#23. Lämpölaitoksen pihan rakentaminen

Tammela

R a kennut t a ja

Pihan, viemäröintien sekä suoja-altaan rakentaminen.
Verkkoaidan ja portin 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

Vapo Oy
Tommi Lehtinen
2015
2 kk
0,04 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#27. Maanrakennusurakka, rak 19

Forssa

R a kennut t a ja

Piha-alueen massanvaihto, sv-viemäröinti, aluekaapelointi ja
asfaltointi. Lastauslaitureiden pinnoitusten betonointityöt.

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

Renor Oy
Juha Avellan
2016
2 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#40. Eerikkilä Sport & Outdoor Resort huvila- ja
lomahuoneistoalue MRU vaiheet 1 ja 2

Tammela

R a kennut t a ja

Villa Building Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Santtu Lahdelma

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Alueen maanrakennusurakka, infra, huviloiden (7 kpl) ja
huoneistohotellien (2 kpl) pohjarakennustyöt, alueen
viimeistelytyöt.

2017
13 kk
0,45 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#1. Antinrinteen ja Mäenpääntien rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Katujen rakentaminen viemäröinteineen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Forssan kaupunki
Jyrki Kolismaa
2014
4 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
%
kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#9. Riihivalkama-Eerikkilä Vesihuoltolinja

Tammela

R a kennut t a ja

Vesihuoltolinjan rakentaminen. Runkolinjat VJ 110 ja PV 110 n.
5300jm. Linjapumppaamo 2kpl. Ilmanpoistokaivot ja
paineenkorotusasema.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy
Jukka Simelius
2013
6 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
10 %
kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#10. Vesihuoltolinjan rakentaminen, sulkukaivojen
rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Vinnikaisen vesiyhtymä /ELY Häme

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Ville Vinnikainen
2016
3 kk

VJ 75 linjan rakentaminen n. 2500jm, alavesisäiliö 10m3. SV 800
sulkukaivojen rakentaminen molemmin puolin pumppaamoa.

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

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

#22. Leiritien viemäröinnin rakentaminen

Ypäjä

R a kennut t a ja

Ypäjän kunta

Kunnallistekniikan rakentaminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jouko Käkönen
2014
3 kk

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

0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#28. Kuhalankadun sillan rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Forssan kaupunki

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tero Tiensuu
2017
7 kk

Vanhan kehäsillan purku. Uuden kehäsillan rakentaminen.
Vanhojen graniittikivien sahaus ja uudelleenkiinnittäminen
uuden sillan kylkiin. Kadun korjaus, sv-järjestelmän
muutostyöt, massanvaihtotyöt 60 jm, graniittireunakivet ja
asfaltointi.

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

0,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
3 kpl

#29. Ojalanmäki III A vaihe 2

Forssa

R a kennut t a ja

Forssan kaupunki

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tero Tiensuu
2017
5 kk

Kunnallistekniikan rakentaminen, tasausaltaat,
kadunrakennus

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

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

10.3 Kaapelityöt
#24. Sähköverkon rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Kaapelointi FVP:n toiminta-alueella kaivamalla ja auraamalla.
Putkitukset, betonoinnit, muuntajien ja jakokaapien pohjatyöt
ja asennukset. Vanhojen ilmalinjojen purkutyöt. Kokonaishintaja yksikköhintaurakkakohteita.

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

Forssan Verkkopalvelut Oy
Jyrki Tulander
2016
12 kk
0,30 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
kpl

#25. Sähköverkon rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Kaapelointi FVP:n toiminta-alueella kaivamalla ja auraamalla.
Putkitukset, betonoinnit, muuntajien ja jakokaapien pohjatyöt
ja asennukset. Vanhojen ilmalinjojen purkutyöt. Kokonaishintaja yksikköhintaurakkakohteita.

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

Forssan Verkkopalvelut Oy
Jyrki Tulander
2015
12 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
kpl

#26. Sähköverkon rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kaapelointi FVP:n toiminta-alueella kaivamalla ja auraamalla.
Putkitukset, betonoinnit, muuntajien ja jakokaapien pohjatyöt
ja asennukset. Vanhojen ilmalinjojen purkutyöt. Kokonaishintaja yksikköhintaurakkakohteita.

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

Forssan Verkkopalvelut Oy
Jyrki Tulander
2014
12 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
%
kpl

#28. Kuhalankadun sillan rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan kehäsillan purku. Uuden kehäsillan rakentaminen.
Vanhojen graniittikivien sahaus ja uudelleenkiinnittäminen
uuden sillan kylkiin. Kadun korjaus, sv-järjestelmän
muutostyöt, massanvaihtotyöt 60 jm, graniittireunakivet ja
asfaltointi.

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
7 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#29. Ojalanmäki III A vaihe 2

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kunnallistekniikan rakentaminen, tasausaltaat,
kadunrakennus

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
5 kk
0,4 milj. € (alv 0%)

Sop
imusmuot
Ma ksup
er ust eo

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
2 kpl

#38. Sähköverkon rakentaminen 2017

Forssa,Tammela, Valkeakoski

R a kennut t a ja

Forssan Verkkopalvelut Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Jyrki Tulander
2017
12 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Kaapelointi FVP:n toiminta-alueella kaivamalla ja auraamalla.
Putkitukset, betonoinnit, muuntajien ja jakokaapien pohjatyöt
ja asennukset. Vanhojen ilmalinjojen purkutyöt. Kokonaishintaja yksikköhintaurakkakohteita.

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

yksikköhinta
10 %
1 kpl

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt
13.7 Muut ympäristörakentamistyöt
#11. Lamminrannan lähiliikuntapaikan rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Lähiliikuntapaikan rakentaminen kuntoilulaitteineen.
Ulkoliikunta-alueet A + B

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

Forssan kaupunki
Jyrki Kolismaa
2013
2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#17. Kojon koulun ja päiväkodin pihan ja leikkialueen
rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Pihan ja leikkialueen rakentaminen. Pallokentän
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

Kojon koulun vanhempainyhdistys
Mikko Uusi-Heikkilä
2015
3 kk
0,02 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

#23. Lämpölaitoksen pihan rakentaminen

Tammela

R a kennut t a ja

Pihan, viemäröintien sekä suoja-altaan rakentaminen.
Verkkoaidan ja portin 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

Vapo Oy
Tommi Lehtinen
2015
2 kk
0,04 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
#9. Riihivalkama-Eerikkilä Vesihuoltolinja

Tammela

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Etelä-Tammelan Vesihuolto Oy
Jukka Simelius

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2013
6 kk
0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Vesihuoltolinjan rakentaminen. Runkolinjat VJ 110 ja PV 110 n.
5300jm. Linjapumppaamo 2kpl. Ilmanpoistokaivot ja
paineenkorotusasema.

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

10 %
kpl

#14. Puhdistamon vesihuoltosillan rakentaminen ja
kevyenliikenteen sillan vahventaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Forssan vesihuoltoliikelaitos/Forssan
kaupunki

Olevan vh-/klv- sillan (2x800mm) vahventaminen sekä uuden
vh-sillan (1x800mm) rakentaminen.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Kimmo Paakkonen/Jyrki Kolismaa
2013
6 kk
0,55 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Runkoviemärin (800mm) saneeraus n. 300jm

kokonaishinta
20 %
3 kpl

#29. Ojalanmäki III A vaihe 2

Forssa

R a kennut t a ja

Forssan kaupunki

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Tero Tiensuu
2017
5 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Kunnallistekniikan rakentaminen, tasausaltaat,
kadunrakennus

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

kokonaishinta
10 %
2 kpl

#30. Nokia Kuivatislaamon maanrakennusurakka

Nokia

R a kennut t a ja

Watrec Oy

Kuivatislaamon maanrakennusurakka

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Mika Kylänpää
2017
9 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
15 %
3 kpl

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt
#18. Savukaasunkäsittelylaitoksen maa- ja
pohjarakennustyöt

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Uuden savukaasukäsittelylaitoksen perustusten,
maanpintatason lattialaattojen sekä sokkelien
betonirakenteiden paikallavalutyöt tarvittavine kaivu-,
louhinta-, routasuojaus-, täyttö- ja rakennusalueen lopullisen
pinnan tasaus- ja viimeistelytöineen. Lisäksi maanalaisten
viemäreiden, muiden maanalaisten putkistojen sekä
maadoituksen työt.

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

Vapo Oy
Mike Laukkanen
2014
8 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
1 kpl

#19. Kalustohallin rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Forssan Verkkopalvelut Oy
Jyrki Tulander
2015

Puurunkoisen kalustohallin (320 m2/1600 m3) rakentaminen
maanrakennus- ja perustustöineen. Tukimuurit, kaiteet,
verkkoaidat.

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

5 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#20. Tuotantorakennuksen laajennusosan maa-ja
pohjarakennustyöt

Jokioinen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Laajennusosan maa-ja pohjarakennustyöt (3900 m2).
Sammutusjärjestelmän lasikuituvesisäiliön (150 m3) asennus
maan alle ja laitehuonebunkkerin rakentaminen sekä
sprinklerijärjestelmän ulkopuoliset liitos- ja syttöputket.

Va lmist umisvuosi

FM-Haus Oy
Juhani Sjöman
2016

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

6 kk
0,27 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
%
kpl

#30. Nokia Kuivatislaamon maanrakennusurakka

Nokia

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

Kuivatislaamon maanrakennusurakka

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

Watrec Oy
Mika Kylänpää
2017
9 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

#31. Jomet maanrakennusurakka

Forssa

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

Teollisuuslaitoksen maanrakennusurakka

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

FM Haus Oy
Juhani Sjöman
2017
7 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

#32. Forssan varavoimalaitoksen
pimeäkäynnistysjärjestelmän MRU

Forssa

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

Fingrid Oyj
Mikael Wiren
2018
9 kk

Varavoimalaitoksen pimeäkäynnistyslaitoksen maanrakennusja perustusurakka.

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

0,38 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
4%
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#33. Parmarine Oy, laajennusosan MRU+perustus

Forssa

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

Parmarine Oy
Jussi Raunio
2017
7 kk

Teollisuuslaitoksen maarakennus- ja perustusurakka
pihoineen ja paalutuksineen.

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

0,53 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
16 %
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#34. Saksankadun saneerauksen rakennusurakka

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu

Saksankadun saneeraus kaikkine töineen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2017
3 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

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

10 %
3 kpl

#35. Myllykadun / Uittotien risteyksen rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu

Va lmist umisvuosi

2017

Kest o

2 kk

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

0,18 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
2%
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Myllykadun/Uittotien risteyksen rakentaminen, Myllykadun
siirto, KLV:n rakentaminen, vihertyöt

#37. Rautatienkadun kiertoliittymän rakentaminen

Forssa

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2018
5 kk

Rautatienkadun, Turuntien ja
Kauppakadun kiertoliittymä

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

0,55 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Valmiusaste 80 % referenssin lisäyshetkellä

#39. Portaantien kevyen liikenteen väylä rakentamisurakka

Tammela

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Portaantien kevyen liikenteen väylä vaihe 1 maantien 2823
yhteydessä välillä Lamala - Venesilta

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

Tammelan kunta
Hannu Jalava
2018
8 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#4. Pihan perusparannus

Hämeenlinna

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

Piha-alueen sadevesiviemäröintien sekä öljynerotuksen
rakentaminen, asfaltointi.

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

L & T Oyj, Hämeenlinna
Mika Vahos
2015
2 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
1 kpl

#12. Keinonurmikentän rakentaminen

Forssa

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

Forssan Seudun Urheilukehitys ry

Keinonurmikentän rakentaminen. Täysmittainen
jalkapallokenttä varusteineen.

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
kpl

Ismo Suontausta
2014
4 kk
0,5 milj. € (alv 0%)

#14. Puhdistamon vesihuoltosillan rakentaminen ja
kevyenliikenteen sillan vahventaminen

Forssa

R a kennut t a ja

Olevan vh-/klv- sillan (2x800mm) vahventaminen sekä uuden
vh-sillan (1x800mm) rakentaminen.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Forssan vesihuoltoliikelaitos/Forssan
kaupunki
Kimmo Paakkonen/Jyrki Kolismaa
2013
6 kk
0,55 milj. € (alv 0%)

Runkoviemärin (800mm) saneeraus n. 300jm

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

Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#28. Kuhalankadun sillan rakentaminen

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan kehäsillan purku. Uuden kehäsillan rakentaminen.
Vanhojen graniittikivien sahaus ja uudelleenkiinnittäminen
uuden sillan kylkiin. Kadun korjaus, sv-järjestelmän
muutostyöt, massanvaihtotyöt 60 jm, graniittireunakivet ja
asfaltointi.

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
7 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

#29. Ojalanmäki III A vaihe 2

Forssa

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kunnallistekniikan rakentaminen, tasausaltaat,
kadunrakennus

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

Forssan kaupunki
Tero Tiensuu
2017
5 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl
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REKISTERIOTTEEN TIEDOT
Toiminimi: Forssan Ympäristöurakointi Oy
Y-tunnus: 1551687-8
Yritys rekisteröity: 02.09.1999
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Forssa
Otteen sisältö: 07.08.2018 17:41:52 rekisterissä olleet tiedot.
________________________________________________________________________________
Yhteystiedot:
Postiosoite: Peltokatu 5 30100 Forssa
Käyntiosoite: Peltokatu 5 30100 Forssa
Puhelin: 034225111
Faksi: 034225112
Sähköposti: toimisto@ymparistourakointi.com
Kotisivun osoite: www.ymparistourakointi.com
________________________________________________________________________________
Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 02.09.1999)
Forssan Ympäristöurakointi Oy.
TOIMIALA (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Yhtiön toimialana on maanrakennustoiminta. Lisäksi yhtiö voi
omistaa, vuokrata ja myydä kiinteistöjä ja osakkeita.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 02.09.1999)
Forssa.
TILIKAUSI (Rekisteröity 02.09.1999)
Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 02.09.1999)
Perustamiskirja on allekirjoitettu 12.08.1999.
Yhtiöjärjestys on perustamiskokouksessa hyväksytty 12.08.1999.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 27.07.2014.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Y-tunnus: 1551687-8
8 000,00 EUR
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
8 kpl
HALLITUS (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Puheenjohtaja:
07.08.1973 Mikkola Petteri
Jäsenet:
30.12.1977 Mikkola Jussi Aleksanteri
Varajäsenet:
18.11.1974 Mikkola Hanna Maria
MUU JOHTO (Rekisteröity 09.08.2007)
Toimitusjohtaja:
07.08.1973 Mikkola Petteri
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Tilintarkastaja:
23.09.1958 Salenius Keijo Olavi
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 02.09.1999)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
EDUSTAMINEN (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
EDUSTAMISOIKEUDET (Rekisteröity 02.09.2014 11:19:48)
18.11.1974 Mikkola Hanna Maria
30.12.1977 Mikkola Jussi Aleksanteri
Oikeutetut edustavat yhtiötä kukin yksin.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 03.07.2018 03:02:04)
Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.01.2017 - 31.12.2017.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
18.11.1974 Mikkola Hanna Maria, Suomen kansalainen, Forssa
30.12.1977 Mikkola Jussi Aleksanteri, Suomen kansalainen, Tammela
07.08.1973 Mikkola Petteri, Suomen kansalainen, Forssa

23.09.1958 Salenius Keijo Olavi, Suomen kansalainen, Helsinki
________________________________________________________________________________
TOIMINIMIHISTORIA
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