Nro 854

voimassa 31.03.2023

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

Maansiirto E. Huttunen Oy
Y-tunnus 3279252-4

kotipaikka Outokumpu
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), Vesihuollon laitokset (18.8a), Muut maa- ja vesirakennustyöt
(18.9a)

Maarakennustyöt:

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

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

Vesi- ja viemärijohtolinjat (10.1b), Kaukolämpöputkistotyöt (10.2), Kaapelityöt (10.3)

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt:

Jätealueiden rakentaminen ja sulkeminen (13.6b), Muut ympäristörakentamistyöt (13.7)

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 17.02.2022

Kirsi Hautala
toiminnanjohtaja

Liitteet: Pätevyysraportti, referenssiluettelo ja kaupparekisteriote
Pätevyyden saamiseksi yrityksen on osoitettava, että sillä on riittävä tekninen osaaminen ja resurssit kunnossa; se on hoitanut tilaajavastuulain
velvoitteet ja sen tilinpäätöstiedot ovat kunnossa. Pätevyyttä hakeva ja sen saanut yritys vastaa RALAlle antamiensa tietojen oikeellisuudesta.
Yritys voidaan poistaa pätevyysrekisteristä arviointilautakunnan päätöksellä, mikäli yritys ei täytä RALA-pätevyyden vaatimuksia eikä ryhdy
kohtuullisessa ajassa riittäviin korjaaviin toimenpiteisiin.
Lisätiedot: Rakentamisen Laatu RALA ry, Vänrikinkuja 2, 02600 Espoo, tel. 010 292 2100, www.rala.fi

Yritys

Maansiirto E. Huttunen Oy
Y-tunnus 3279252-4

kotipaikka Outokumpu
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.

Tulostettu: 04.07.2022

Yrityksen nimi

Maansiirto E. Huttunen Oy

Y-tunnus

3279252-4

RALAn asiakas

22.1.2007 lähtien

Todistus voimassa

31.03.2023 saakka

Kotipaikka

Outokumpu

Osoite

Sätöksentie 72 , 83500 Outokumpu

Puhelin

0400 571515

www-osoite

www.maansiirtohuttunen.fi

Toimialue

Itä-Suomi

Jäsenyydet

Infra ry.,Suomen Yrittäjät ry.

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 01.07.2022 23.09.2022 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

17.02.2022 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 7 työlajipätevyyttä joihin liittyy 25 referenssiä
- 5 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 29 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 01.07.2022 - 23.09.2022 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 29.06.2022 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 06.06.2022)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (06.06.2022)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 06.06.2022)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 06.06.2022)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 29.06.2022)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 29.06.2022)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 27.06.2022, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Yrityksen ilmoituksen mukaan yrityksellä ei ole TyELvakuutettavia henkilöitä. ( lähde: )

Noudatettavat työehtosopimukset
Tapaturmavakuutus
Työterveyshuolto
TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

54 58 69 70 72

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

59 79 80 85

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

69 70 76

10.2 Kaukolämpöputkistotyöt

53 69 76

10.3 Kaapelityöt

73 76 77

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt

13.6b Jätealueiden rakentaminen ja sulkeminen

54 68 72 74

13.7 Muut ympäristörakentamistyöt

73 80 85

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

61 69 70 71 72

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt

61 62 67 78

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

56 57 69 70 71

18.8a Pääurakointi; vesihuollon laitokset

61 64 84

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

54 55 60 62 64 73 74 75
79 80 81 85

Erikoiskalusto ja menetelmät

Tiiveyden mittaukset Troxler-laitteella. GPS- mittalaitteet 2kpl

Lisätietoja

Yritys Maansiirto Eero Huttunen Oy (Y 0451152-9) on siirtänyt
maansiirtoliiketoiminnan tytäryhtiölle Maansiirto E. Huttunen Oy:lle (Y
3279252-4) 1.7.2022.
Maansiirto Eero Huttunen Oy:lle on rekisteröity 6.6.2022 uusi nimi KVHInvest Oy.
Toimialaan 18.6a liittyy tarkennus: Kadunrakentaminen.

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Laadunhallinta

-

Ympäristöasioiden hallinnan taso

-

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

-

Muu systemaattinen menettely

työmaakohtaiset laatu- ja työturvallisuussuunnitelmat

TALOUSTIEDOT
17.02.2022 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2022 (milj. €)

2021 (milj. €)

2020 (milj. €)

Tilikausi

1.4.2021 - 31.3.2022

1.4.2020 - 31.3.2021

1.4.2019 - 31.3.2020

Liikevaihto (alv 0%)

7,47

8,85

7,36

Bruttotulos

3,11

3,30

2,61

Maksetut palkat

0,65

0,66

0,59

Henkilöstökulut

0,82

0,82

0,74

Tulos ennen satunnaisia eriä ja
veroja

1,48

1,63

1,20

Taseen loppusumma

6,88

6,04

5,04

Maksuvalmius (quick ratio)

9,40

7,10

5,70

Omavaraisuusaste

0,95

0,94

0,92

Lisätietoja

Tilinpäätöstiedot ovat 30.6.2022 saakka yrityksen Maansiirto Eero Huttunen Oy:n (Y
0451152-9) tilinpäätöstietoja.

Projektit tuloutetaan

Valmiusasteen perusteella

Vuoden & 2020 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.4.2021 - 31.3.2022

1.4.2020 - 31.3.2021

1.4.2019 - 31.3.2020

Toimihenkilöiden lukumäärä

6

6

toimihenkilöistä vastaavien
työnjohtajien lkm

6

6

Työntekijöiden lukumäärä

18

17

1

1

Tapaturmien lukumäärä

ei saatavilla

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Kari Huttunen rakennusinsinööri
Työpäällikkö Vesa Huttunen, ympäristötekniikan insinööri, AMK

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT

Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa:
01.07.2022 - 31.03.2023

vakuutussumma:
2,00 M€

Maa- ja vesirakentaminen

REFERENSSIYHTEENVETO
Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#54. Neutralointisakka-altaiden rakentaminen

Outokumpu

R a kennut t a ja

Nikkelirikastamon neutralointisakan varastoaltaiden
rakentaminen Vuonoksen rikastushiekka-alueelle. Altaiden
pinta-ala n. 2 ha. Lisäksi rakennettiin pumppaus- ja
jakeluputkistot sekä huoltotiet

Yht eyshenkilö

Mondo Minerals Nickel Oy
Mikko Jalasto

Va lmist umisvuosi

2017

Kest o

7 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,40 milj. € (alv 0%)

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

5%
3 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kokonaisurakka

Mittaukset ja tutkimuskairaukset alihankintana.

#58. Platan ohjausvalojen uusiminen ja viimeistelyt

Joensuun lentoasema

R a kennut t a ja

Finavia Oyj

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Heikki Tanninen
2017

Ohjausvalojen uusimiseen liittyvät maarakennustyöt,
kaapeliojat ja suojaputkien asennukset, kerrokset,
asfalttipohjat ja nurmetukset n. 0,45 ha

Kest o
Sop imussumma

2 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Osaurakka

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

laskutyö
%
0 kpl

#69. Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien
rakentaminen

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen,
maanleikkausta n. 20 000 m3, louhintaa n. 15 000 m3, uuden
kadun, vesihuollon, kaukolämmön, katuvalaistuksen ja
kaapelointien rakentamista n. 800 m. Saaristokadun
kääntymiskaistojen rakentaminen pintarakenteineen.

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Kuopion kaupunki
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
8808
2019
7 kk
1,47 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

40 %
10 kpl
Alihankintana louhinnat, murskaus, sähkötyöt, kuljetukset osittain, kiveystyöt ja asfaltoinnit

Lisä t iet oja

#70. Tarhakaaren rakentaminen

Kuopio

R a kennut t a ja

Uuden Tarhakaari kadun rakentaminen, sis. vesihuollon,
sadevesiviemäröinnin, valaistuksen ja kaapeloinnit sekä
ulkoiluväylän 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
Lisä t iet oja

Kuopion kaupunki
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
8808
2019
6 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl

louhinta, kuljetukset, kiviainestoimitus ja mittaus alihankintoina

#72. Patoalueen korotus, settikaivon, purkuputken ja
hoitosillan rakentaminen

OUTOKUMPU

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Uuden patoalueen rikastehiekkapatojen korotus, uuden
settikaivon ja huoltopenkereen rakentaminen, 500 mm
viettopurkuputken 400 m rakentaminen, urakassa massojen
käsittelyä n. 30000 m3. Lietteensiirtoputkistojen rakentamista n.
500 m.

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

Mondo Minerals BV Finland
Jorma Vuorio, 050 370 8580
2019
9 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
KVR-urakka / ST-urakka
yksikköhinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#59. Pihatyöt, M-talon edusta ja pyöräparkit, proj.
5009

Joensuu

R a kennut t a ja

Joensuun keskussairaalan päärakennuksen edustan pihan
muutokset, taksi- ja pyöräparkkien rakentaminen,
nurmetukset ja istutukset

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

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntayhtymä
Jari Kuokkanen
2017
3 kk
0,12 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
%
4 kpl

Alihankintana asfaltointi, valettu reunakivi sekä pyöräkatosten rakentaminen

#79. Länsi-Puijon koulun laajennus ja piha-alueiden
saneeraus

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Koulun laajennuksen ja pihanmuutosten maarakennus- ja
pintarakenneurakka sekä vanhan koulun pihan saneeraus

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Janne Voutilainen
2021
15 kk
0,80 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

30 %
6 kpl

#80. Kurkimäen siirtopäiväkodin maarakennus- ja
pihaurakka ja koulun pihan saneeraus

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen

Siirtopäiväkodin maarakennus- ja pihaurakka sekä vanhan
koulun pihojen saneeraus leikkialueineen ja valaistuksineen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2021
12 kk
1,35 milj. € (alv 0%)

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

Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
8 kpl

#85. Vehmersalmen päiväkodin saneeraus, MRU

Kuopio, Vehmersalmi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen

Päiväkodin saneerauksen MRU, parkkialueet,
sadevesijärjestelmät, pihat, piharakennukset ja leikkialueet

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
6 kk
0,65 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
30 %
8 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#69. Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kuopio

Kuopion kaupunki
Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen, maanleikkausta
n. 20 000 m3, louhintaa n. 15 000 m3, uuden kadun, vesihuollon,
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
kaukolämmön, katuvalaistuksen ja kaapelointien rakentamista n.
8808
800 m. Saaristokadun kääntymiskaistojen rakentaminen
2019
pintarakenteineen.
7 kk
1,47 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
10 kpl
Alihankintana louhinnat, murskaus, sähkötyöt, kuljetukset osittain, kiveystyöt ja asfaltoinnit

#70. Tarhakaaren rakentaminen

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Uuden Tarhakaari kadun rakentaminen, sis. vesihuollon,
sadevesiviemäröinnin, valaistuksen ja kaapeloinnit sekä
ulkoiluväylän rakentaminen.

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

Kuopion kaupunki
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
8808
2019
6 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
louhinta, kuljetukset, kiviainestoimitus ja

mittaus alihankintoina

#76. Savilahdentie PLV. 1240-1460 Verkostonsiirrot Kuopio
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

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäistön Kaukolämpö- kaukokylmä, kaapelointi ja hulevesiverkostojen siirrot
palvelualue
uuden Savilahdenväylän tieltä Kuopion yliopiston vieressä. Uuden
KLV rakentaminen.
Petri Pucilowski
2020
8 kk
0,26 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
tavoitehinta
15 %
6 kpl
Kaukolämpöputkien ja kaukokylmäputkien hankinnat ja hitsaukset suoritti Kuopion Energia omana
urakkanaan. Urakkaamme sisältyi mm. louhinnat vaativassa paikassa Savilahdentien ja yliopiston välissä
sekä siirtoon liittyvät liikennejärjestelyt vilkkaasti liikennöidyllä alueella KYS ja Yliopiston vieressä.

10.2 Kaukolämpöputkistotyöt
#53. Kaukolämpöverkoston korjaus ja
kunnossapito 2016-2017

Outokumpu

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

Outokummun Energian kaukolämpöverkoston korjaukset ja pienet
laajennukset v. 2016-2017 ajalla.

Outokummun Energia Oy
Antti-Eemeli Piippo
2017
24 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
laskutyö
0%
0 kpl

#69. Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kuopio

Kuopion kaupunki
Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen, maanleikkausta
n. 20 000 m3, louhintaa n. 15 000 m3, uuden kadun, vesihuollon,
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
kaukolämmön, katuvalaistuksen ja kaapelointien rakentamista n.
8808
800 m. Saaristokadun kääntymiskaistojen rakentaminen
2019
pintarakenteineen.
7 kk
1,47 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
10 kpl
Alihankintana louhinnat, murskaus, sähkötyöt, kuljetukset osittain, kiveystyöt ja asfaltoinnit

#76. Savilahdentie PLV. 1240-1460 Verkostonsiirrot Kuopio
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

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäistön Kaukolämpö- kaukokylmä, kaapelointi ja hulevesiverkostojen siirrot
palvelualue
uuden Savilahdenväylän tieltä Kuopion yliopiston vieressä. Uuden
KLV rakentaminen.
Petri Pucilowski
2020
8 kk
0,26 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
tavoitehinta
15 %
6 kpl
Kaukolämpöputkien ja kaukokylmäputkien hankinnat ja hitsaukset suoritti Kuopion Energia omana
urakkanaan. Urakkaamme sisältyi mm. louhinnat vaativassa paikassa Savilahdentien ja yliopiston välissä
sekä siirtoon liittyvät liikennejärjestelyt vilkkaasti liikennöidyllä alueella KYS ja Yliopiston vieressä.

10.3 Kaapelityöt
#73. Neulamäen urheilukentän kunnostus ja
Raiviopolun saneeraus
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

Kuopion kaupunki,
Neulamäen urheilukentän kunnostus: mm. pesäpallokenttä, 3
Kaupunkiympäistön palvelualue
tenniskenttää, lähiliikunta-alueen sekä pysäköintialueen rakentaminen
ja alueelle johtavan Raiviopolun saneeraus sekä uuden KLV
Jani Paananen
rakentaminen.
2020
15 kk
1,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
8 kpl
Urakkaan kuului kenttäalueen valaistuksen uusiminen, kaapeloinnit, valaisimet ohjauskeskukset ja
kaukohallintaan liittäminen sekä Raiviopolun katuvalaistuksen rakentaminen

#76. Savilahdentie PLV. 1240-1460
Verkostonsiirrot
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

Kuopio

Kuopio

Kuopion kaupunki,
Kaukolämpö- kaukokylmä, kaapelointi ja hulevesiverkostojen siirrot
Kaupunkiympäistön palvelualue
uuden Savilahdenväylän tieltä Kuopion yliopiston vieressä. Uuden KLV
rakentaminen.
Petri Pucilowski
2020
8 kk
0,26 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
tavoitehinta
15 %
6 kpl
Kaukolämpöputkien ja kaukokylmäputkien hankinnat ja hitsaukset suoritti Kuopion Energia omana
urakkanaan. Urakkaamme sisältyi mm. louhinnat vaativassa paikassa Savilahdentien ja yliopiston välissä
sekä siirtoon liittyvät liikennejärjestelyt vilkkaasti liikennöidyllä alueella KYS ja Yliopiston vieressä.

#77. Palokin Sähköaseman rakentaminen

Heinävesi

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

Sähköasemarakennuksen, muuntaja-altaiden, kaapeliputkitusten,
kaapelointien ja sähköasema-alueen rakentaminen

SLT-Consults Oy
Kimmo Kärki
2020
8 kk
0,28 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl

Viher- ja ympäristörakentamiseen liittyvät työt
13.6b Jätealueiden rakentaminen ja sulkeminen
#54. Neutralointisakka-altaiden rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Mondo Minerals Nickel Oy
Nikkelirikastamon neutralointisakan varastoaltaiden
rakentaminen Vuonoksen rikastushiekka-alueelle. Altaiden
Mikko Jalasto
pinta-ala n. 2 ha. Lisäksi rakennettiin pumppaus- ja
2017
jakeluputkistot sekä huoltotiet
7 kk
0,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
3 kpl
Mittaukset ja tutkimuskairaukset alihankintana.

#68. Jyrin käsittelyalueen yhdyskuntajätteen
kaatopaikan sulkemisurakka
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

Outokumpu

OUTOKUMPU

Outokummun kaupunki
vanhan kaatopaikan muotoilu, esipeitto, kaasunkeräyskerros,
bentoniittimatto, salaojamatto, kaasunkeräysputkistot sekä
Teemu Laitinen, vesihuoltopäällikkö
pintarakenteet ja nurmetus
2019
4 kk
0,30 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
5%
2 kpl
3 D mallinnus ja kuljetuksia alihankintana

#72. Patoalueen korotus, settikaivon, purkuputken ja
hoitosillan rakentaminen

OUTOKUMPU

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

Uuden patoalueen rikastehiekkapatojen korotus, uuden
settikaivon ja huoltopenkereen rakentaminen, 500 mm
viettopurkuputken 400 m rakentaminen, urakassa massojen
käsittelyä n. 30000 m3. Lietteensiirtoputkistojen rakentamista n.
500 m.

Mondo Minerals BV Finland
Jorma Vuorio, 050 370 8580
2019
9 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
KVR-urakka / ST-urakka
yksikköhinta
0%
1 kpl

#74. Boliden Luikonlahden rikastamon
vesienkäsittelyn rakentaminen

Kaavi

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

Vesienkäsittelyaltaiden sekä niiden patopenkereiden
rakentaminen, kierrätysvesiputkiston ja pumppaamoiden
rakentaminen

Boliden Kylylahti Oy
Timo Kaariaho
2020
6 kk
0,72 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
10 %
5 kpl

13.7 Muut ympäristörakentamistyöt
#73. Neulamäen urheilukentän kunnostus ja
Raiviopolun saneeraus
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

Kuopio

Kuopion kaupunki,
Neulamäen urheilukentän kunnostus: mm. pesäpallokenttä, 3
Kaupunkiympäistön palvelualue
tenniskenttää, lähiliikunta-alueen sekä pysäköintialueen
rakentaminen ja alueelle johtavan Raiviopolun saneeraus sekä
Jani Paananen
uuden KLV rakentaminen.
2020
15 kk
1,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
8 kpl
Urakkaan kuului kenttäalueen valaistuksen uusiminen, kaapeloinnit, valaisimet ohjauskeskukset ja
kaukohallintaan liittäminen sekä Raiviopolun katuvalaistuksen rakentaminen

#80. Kurkimäen siirtopäiväkodin maarakennus- ja
pihaurakka ja koulun pihan saneeraus

Kuopio

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

Siirtopäiväkodin maarakennus- ja pihaurakka sekä vanhan koulun
pihojen saneeraus leikkialueineen ja valaistuksineen

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen
2021
12 kk
1,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
8 kpl

#85. Vehmersalmen päiväkodin saneeraus, MRU

Kuopio, Vehmersalmi

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

Päiväkodin saneerauksen MRU, parkkialueet, sadevesijärjestelmät,
pihat, piharakennukset ja leikkialueet

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen
2020
6 kk
0,65 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
8 kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
#61. Oravikoski-Kirkonkylä siirtoviemäri ja vesijohto
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

Leppävirran kunta
Siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen välille Oravikosken
kylä- Leppävirran taajama. Putkilinjan pituus n. 10 km, josta
Virve Wright, tekninen johtaja urakan
vesistöasennusta n. 9 km. Urakkaan sisältyi pumppaamoiden 2
aikana, tämänhetkinen tekn
kpl, kemikaalisäiliön ja Ollinsalmen paineenkorotusaseman
2018
perustukset ja asennukset. Vanhan jätevedenpuhdistamon
12 kk
rengaskanavan ja kemikaalisäiliöiden purku ja putkistojen ja
rakennuksen muutostyöt siirtopumppausasemaksi.
0,785 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl
Alihankintana: louhinnat, mittaukset, sukellustyöt sekä kiviainestoimitukset

#69. Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

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

Kuopio

Kuopion kaupunki
Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen,
maanleikkausta n. 20 000 m3, louhintaa n. 15 000 m3, uuden
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
kadun, vesihuollon, kaukolämmön, katuvalaistuksen ja
8808
kaapelointien rakentamista n. 800 m. Saaristokadun
2019
kääntymiskaistojen rakentaminen pintarakenteineen.
7 kk
1,47 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
10 kpl
Alihankintana louhinnat, murskaus, sähkötyöt, kuljetukset osittain, kiveystyöt ja asfaltoinnit

#70. Tarhakaaren rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Leppävirta

Kuopio

Kuopion kaupunki
Uuden Tarhakaari kadun rakentaminen, sis. vesihuollon,
sadevesiviemäröinnin, valaistuksen ja kaapeloinnit sekä
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
ulkoiluväylän rakentaminen.
8808
2019
6 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
louhinta, kuljetukset, kiviainestoimitus ja mittaus alihankintoina

#71. Harjamäentien jaTaivallahdentien liittymäalueen Siilinjärvi
saneeraus
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

Siilinjärven kunta
Harjamäentien ja Taivallahdentien liittymäalueen uudelleen
Timo Korhonen, kadunrakennuspäällikkö rakentaminen.
Liittymien kanavoinnit, SV-viemärit, pintarakenteet, aidat,
2019
asfaltoinnit, valaistus, katumerkinnät kokonaisurakkana.
3 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
Alihankintana asfaltoinnit, kiveykset, tiekaiteet, mittaus ja tiemerkinnät.

#72. Patoalueen korotus, settikaivon, purkuputken ja
hoitosillan rakentaminen

OUTOKUMPU

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

Uuden patoalueen rikastehiekkapatojen korotus, uuden
settikaivon ja huoltopenkereen rakentaminen, 500 mm
viettopurkuputken 400 m rakentaminen, urakassa massojen
käsittelyä n. 30000 m3. Lietteensiirtoputkistojen rakentamista n.
500 m.

Mondo Minerals BV Finland
Jorma Vuorio, 050 370 8580
2019
9 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
KVR-urakka / ST-urakka
yksikköhinta
0%
1 kpl

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt
#61. Oravikoski-Kirkonkylä siirtoviemäri ja vesijohto

Leppävirta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen välille Oravikosken
kylä- Leppävirran taajama. Putkilinjan pituus n. 10 km, josta
vesistöasennusta n. 9 km. Urakkaan sisältyi pumppaamoiden 2
kpl, kemikaalisäiliön ja Ollinsalmen paineenkorotusaseman
perustukset ja asennukset. Vanhan jätevedenpuhdistamon
rengaskanavan ja kemikaalisäiliöiden purku ja putkistojen ja
rakennuksen muutostyöt siirtopumppausasemaksi.

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

Leppävirran kunta
Virve Wright, tekninen johtaja urakan
aikana, tämänhetkinen tekn
2018
12 kk
0,785 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl

Alihankintana: louhinnat, mittaukset, sukellustyöt sekä kiviainestoimitukset

#62. Tuomikujan päiväkodin maarakennus ja
pihaurakka

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Tuomikujan päiväkodin maanrakennus ja pihaurakka. Entisen
päiväkodin purku, maanrakennus ja pihatyöt
kokonaisurakkana.

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

Kuopion Tilakeskus
Janne Pääkkönen
2018
16 kk
0,80 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
kokonaishinta

30 %
6 kpl
Alihankintana: asfaltointi, valettavat turva-alustat, purkutyö, mittaukset ja kiviainestoimitukset

#67. Linnapellon siirtopäiväkodin maanrakennus,
perustus- ja pihaurakka

Kuopio

R a kennut t a ja

Kuopion Tilakeskus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Marko Väätäinen
2018
3 kk
0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Maanrakennus- ja perustusurakka siirrettävälle 600 m2
Parmaco päiväkodille. Urakkaan sisältyi myös piha- ja
leikkialueiden rakentaminen.

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

kokonaishinta
20 %
3 kpl
alihankintana mittaukset ja kiviainestoimitukset

#78. Linnanpellon väliaikaisen päiväkodin MRU

Kuopio

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

Siirrettävän " Parmaco" päiväkodin perustus- ja pihaurakka.
Alueen maanrakennus-, viemäri- vesijohto- ja kaapelointityöt
sekä piha-alueen rakentaminen leikkivälineineen.

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

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen
2018
4 kk
0,29 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
6 kpl

Siirrettävän päiväkodin perustus-ja pihatyöt kokonaisuutena, vastaavan työnjohtajan velvoitteet myös
erillisurakkana tehdyn päiväkotirakennuksen pystytyksen osalla.

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#56. Penttilänkadun viimeistely ja Rantaraitin
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Joensuu

Joensuun kaupunki
Penttilänkadun ja jalankulku sekä pyöräteiden plv 925-1355
pintarakennetyöt, kiertoliittymän sekä linja-autopysäkkien ja
Tero Toivanen
pysäköintitaskujen rakentaminen pohjarakennetöineen.
2017
Rantaraitin pintarakennetyöt, kiveykset, graniittipenkit ja
4 kk
istutukset.
0,37 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
4 kpl
Graniitti ja betonikiveykset sekä mittaukset alihankintana.

#57. Kurkimäen Lampirinteentien ja Palomäentien
katujen ja vesihuollon rakentaminen

Kuopio

R a kennut t a ja

Lampirinteentien, Palomäentien katujen ja vesihuollon
rakentaminen viimeistelytöineen sekä Laukaanrinne kadun
viimeistelytyöt.

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

Kuopion kaupunki, Kaupunkiympäristön
palvelualue
Petri Pucilowski
2017
9 kk
0,50 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
5 kpl
Kiviainestoimitukset, mittaukset , valettu

#69. Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien
rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

reunakivi sekä ajoratamaalaukset alihankintana

Kuopio

Kuopion kaupunki
Kumpusaarentien ja Lokkisaarentien rakentaminen,
maanleikkausta n. 20 000 m3, louhintaa n. 15 000 m3, uuden
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
kadun, vesihuollon, kaukolämmön, katuvalaistuksen ja
8808
kaapelointien rakentamista n. 800 m. Saaristokadun
2019
kääntymiskaistojen rakentaminen pintarakenteineen.
7 kk
1,47 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
10 kpl
Alihankintana louhinnat, murskaus, sähkötyöt, kuljetukset osittain, kiveystyöt ja asfaltoinnit

#70. Tarhakaaren rakentaminen

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Uuden Tarhakaari kadun rakentaminen, sis. vesihuollon,
sadevesiviemäröinnin, valaistuksen ja kaapeloinnit sekä
ulkoiluväylän rakentaminen.

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

Kuopion kaupunki
Ville Juntto, p. 044 718 5290, 040 630
8808
2019
6 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
louhinta, kuljetukset, kiviainestoimitus ja

#71. Harjamäentien jaTaivallahdentien liittymäalueen
saneeraus
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

mittaus alihankintoina

Siilinjärvi

Siilinjärven kunta
Harjamäentien ja Taivallahdentien liittymäalueen uudelleen
rakentaminen.
Timo Korhonen,
Liittymien kanavoinnit, SV-viemärit, pintarakenteet, aidat,
kadunrakennuspäällikkö
asfaltoinnit, valaistus, katumerkinnät kokonaisurakkana.
2019
3 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
Alihankintana asfaltoinnit, kiveykset, tiekaiteet, mittaus ja tiemerkinnät.

18.8a Pääurakointi; vesihuollon laitokset
#61. Oravikoski-Kirkonkylä siirtoviemäri ja vesijohto

Leppävirta

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen välille
Oravikosken kylä- Leppävirran taajama. Putkilinjan pituus
n. 10 km, josta vesistöasennusta n. 9 km. Urakkaan sisältyi
pumppaamoiden 2 kpl, kemikaalisäiliön ja Ollinsalmen
paineenkorotusaseman perustukset ja asennukset. Vanhan
jätevedenpuhdistamon rengaskanavan ja
kemikaalisäiliöiden purku ja putkistojen ja rakennuksen
muutostyöt siirtopumppausasemaksi.

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

Leppävirran kunta
Virve Wright, tekninen johtaja urakan
aikana, tämänhetkinen tekn
2018
12 kk
0,785 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

kokonaishinta
10 %
5 kpl
Alihankintana: louhinnat, mittaukset, sukellustyöt sekä kiviainestoimitukset

#64. Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen, ja
Niemelän paineenkorotusaseman rakentaminen sekä
Taivaanpankon ylävesisäiliön muutostyöt

Juuka

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen,
alavesisäiliöiden, Niemelän paineenkorotusaseman
rakentaminen sekä Taivaanpankon ylävesisäiliön
putkistojen muutostyöt.
Urakkaan sisältyi sähkö- ja automaatiotyöt,
varavoimakone, prosessilaitteistot ja
vedenottamorakennuksen rakentaminen

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

Juuan kunta
Seppo Portimo
2019
6 kk
0,88 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
45 %

6 kpl
Alihankintana: sähkö- ja automaatiotyöt, prosessilaitteistot ja rakennuksen rakennustyöt sekä aidan
asentaminen.

#84. Könönkangas-Melalahti varavesiyhteys

Kuopio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Varavesiyhteyden rakentaminen, sisältäen
paineenkorotusasemat ja mittauskaivot

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

Kuopion Vesi
Kimmo Mikkola
2021
6 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
4 kpl

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#54. Neutralointisakka-altaiden rakentaminen
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Outokumpu

Mondo Minerals Nickel Oy
Nikkelirikastamon neutralointisakan varastoaltaiden
rakentaminen Vuonoksen rikastushiekka-alueelle. Altaiden
Mikko Jalasto
pinta-ala n. 2 ha. Lisäksi rakennettiin pumppaus- ja
2017
jakeluputkistot sekä huoltotiet
7 kk
0,40 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
3 kpl
Mittaukset ja tutkimuskairaukset alihankintana.

#55. Mondo Minerals Vuonoksen rikastamon
junanlastausalueen rakentaminen

Outokumpu

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

Vuonoksen rikastamon tuotevaraston pohjan ja junien
lastausalueen rakentaminen. Massanvaihto, salaojat,
viemäröinti sekä betonisen tukisillan rakentaminen.

Baltic Bulk Oy
Pekka Ruuskanen
2017
3 kk
0,21 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
5 kpl
Mittaukset ja kuljetuksia alihankintana.

#60. Nilsiän siirtopäiväkodin perustustyöt ja kouluksen
pelialueen uusiminen
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

Kuopion Tilakeskus
Parmaco siirtopäiväkodin maanrakennus- ja perustustyöt,
viemäröinnit sekä pihan ja leikkialueen rakentaminen.
Janne Pääkkönen
Jättöalueen ja kääntöpaikan rakentaminen nurmetus ja
2017
viimeistelytöineen. Koulukeskuksen pihaan uudet leikkivälineet
4 kk
ja tekonurmikentän rakentaminen.
0,24 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
20 %
4 kpl
Kiviainestoimitukset, kuljetukset, asfaltointi alihankintana

#62. Tuomikujan päiväkodin maarakennus ja
pihaurakka
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

Kuopio

Kuopio

Kuopion Tilakeskus
Tuomikujan päiväkodin maanrakennus ja pihaurakka. Entisen
päiväkodin purku, maanrakennus ja pihatyöt
Janne Pääkkönen
kokonaisurakkana.
2018
16 kk
0,80 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
kokonaishinta
30 %
6 kpl
Alihankintana: asfaltointi, valettavat turva-alustat, purkutyö, mittaukset ja kiviainestoimitukset

#64. Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen, ja Juuka
Niemelän paineenkorotusaseman rakentaminen sekä
Taivaanpankon ylävesisäiliön muutostyöt
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

Juuan kunta
Seppo Portimo
2019
6 kk
0,88 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
45 %
6 kpl
Alihankintana: sähkö- ja automaatiotyöt,
asentaminen.

Kiieskankaan vedenottamon, alkalointilaitoksen,
alavesisäiliöiden, Niemelän paineenkorotusaseman
rakentaminen sekä Taivaanpankon ylävesisäiliön putkistojen
muutostyöt.
Urakkaan sisältyi sähkö- ja automaatiotyöt, varavoimakone,
prosessilaitteistot ja vedenottamorakennuksen rakentaminen

prosessilaitteistot ja rakennuksen rakennustyöt sekä aidan

#73. Neulamäen urheilukentän kunnostus ja
Raiviopolun saneeraus

Kuopio

R a kennut t a ja

Neulamäen urheilukentän kunnostus: mm. pesäpallokenttä, 3
tenniskenttää, lähiliikunta-alueen sekä pysäköintialueen
rakentaminen ja alueelle johtavan Raiviopolun saneeraus sekä
uuden KLV 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
Lisä t iet oja

Kuopion kaupunki,
Kaupunkiympäistön palvelualue
Jani Paananen
2020
15 kk
1,75 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
8 kpl

Urakkaan kuului kenttäalueen valaistuksen uusiminen, kaapeloinnit, valaisimet ohjauskeskukset ja
kaukohallintaan liittäminen sekä Raiviopolun katuvalaistuksen rakentaminen

#74. Boliden Luikonlahden rikastamon
vesienkäsittelyn rakentaminen

Kaavi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Boliden Kylylahti Oy
Timo Kaariaho

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2020
6 kk
0,72 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

Vesienkäsittelyaltaiden sekä niiden patopenkereiden
rakentaminen, kierrätysvesiputkiston ja pumppaamoiden
rakentaminen

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

10 %
5 kpl

#75. Vehmersalmen päiväkodin saneeraus, MRU

Kuopio, Vehmersalmi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2020
6 kk
0,65 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

Vehmersalmen koulukeskuksen piha-alueen saneeraus ja uuden
päiväkotipihan rakentaminen, sis. leikkivälinevarastot, tukimuurit ja
leikkialueen kalusteineen

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

30 %
8 kpl

#79. Länsi-Puijon koulun laajennus ja pihaalueiden saneeraus

Kuopio

R a kennut t a ja

Koulun laajennuksen ja pihanmuutosten maarakennus- ja
pintarakenneurakka sekä vanhan koulun pihan saneeraus

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

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Janne Voutilainen
2021
15 kk
0,80 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
6 kpl

#80. Kurkimäen siirtopäiväkodin maarakennus- ja
pihaurakka ja koulun pihan saneeraus

Kuopio

R a kennut t a ja

Siirtopäiväkodin maarakennus- ja pihaurakka sekä vanhan koulun
pihojen saneeraus leikkialueineen ja valaistuksineen

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

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen
2021
12 kk
1,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %
8 kpl

#81. Louhikosken vesivoimalaitoksen purku ja
Saramojoen vapauttaminen

Nurmes

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

Vesivoimalaitoksen ja säännöstelypadon purkaminen, Saramojoen
kalataloudellinen kunnostaminen sekä voimalaitoksen kanavien
täyttäminen sekä alueiden maisemointi

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

Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
Jari von Becker
2021
4 kk
0,98 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
4 kpl

Urakkaan sisältyi mm. työpadon rakentaminen, pohjapadon rakentaminen sekä voimalaitoksen,
säännöstelypadon sekä voimalan syöttöputken purkaminen

#85. Vehmersalmen päiväkodin saneeraus, MRU

Kuopio, Vehmersalmi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Päiväkodin saneerauksen MRU, parkkialueet, sadevesijärjestelmät,
pihat, piharakennukset ja leikkialueet

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

Kuopion kaupunki, Tilapalvelut
Marko Väätäinen
2020
6 kk
0,65 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
8 kpl
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