Nro 857

voimassa 30.04.2021

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

Kaskenoja Oy
Y-tunnus 1820195-1

kotipaikka Punkalaidun
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:
Tiet ja kadut (18.6a), Muut maa- ja vesirakennustyöt (18.9a)

Talonrakentaminen:

Betonirakentaminen (1.1)

Talonrakennuksen ulko- ja sisäverhoukset:
Betonirakenteiden korjaukset (2.8)

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt:
Korjaustyöt (5.7)

Maarakennustyöt:

Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys (7.1), Maarakentamisen alue- ja pihatyöt (7.4), Tulva- ja vesiensuojelutyöt (7.5)

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät (10.1a)

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:

Alueen kunnossapitotyöt (12.1), Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt (12.2), Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt (12.3)

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut:
Konepalvelut (15.5), Kuljetuspalvelut (15.7)

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 24.03.2020

Tuula Råman
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

Kaskenoja Oy
Y-tunnus 1820195-1

kotipaikka Punkalaidun
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: 24.09.2020

Yrityksen nimi

Kaskenoja Oy

Y-tunnus

1820195-1

RALAn asiakas

19.3.2007 lähtien

Todistus voimassa

30.04.2021 saakka

Kotipaikka

Punkalaidun

Osoite

Lauttakyläntie 48, 31900 Punkalaidun

Puhelin

0207 598 159

Sähköposti

mika.kaskenoja@kaskenoja.fi

www-osoite

www.kaskenoja.fi

Toimialue

Etelä-Suomi

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 23.09.2020 27.11.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

24.03.2020 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 12 työlajipätevyyttä joihin liittyy 90 referenssiä
- 2 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 6 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 23.09.2020 - 27.11.2020 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 22.09.2020 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Rakennuspaikan valmistelutyöt

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 02.04.2003)

Arvonlisäverovelvollisuus

Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.04.2003)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.04.2003)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.04.2003)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 22.09.2020)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 22.09.2020)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 27.08.2020, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 23.09.2020, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia (Yrittäjän
tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Suomen Terveystalo Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Talonrakentaminen
1.1 Betonirakentaminen

113 117 148

Talonrakennuksen ulko- ja sisäverhoukset
2.8 Betonirakenteiden korjaukset

113 117 121 148

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt

103 118 120 139 140 149 150 151
153 155 159

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

81 90 93 99 104 109 110 117

119 132 143 145 146 152 156
7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

89 91 101 108 117 121 142 147

7.5 Tulva- ja vesiensuojelutyöt

92 144 160

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

91 142

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.1 Alueen kunnossapitotyöt

124 129 130 133

12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt

73 74 75 96 107 111 127 128
133 135 136 137

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt

73 74 75 82 94 105 106 125
126 133 135 136 137

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut

97 112 114 115 134 143

15.7 Kuljetuspalvelut

69 84 85 97 100 112 114 134
161

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

123 145

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

102 122 141 157

Erikoiskalusto ja menetelmät

Vesakkohöylät (3kpl) 12 metrin raivaukseen. Pitkäpuomiset kaivinkoneet
(2kpl) 16,5 ja 21 metriset.

Lisätietoja
Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Laadunhallinta

-

Ympäristöasioiden hallinnan taso

-

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

-

TALOUSTIEDOT
24.03.2020 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.
Vuosi

2019 (milj. €)

2018 (milj. €)

2017 (milj. €)

Tilikausi

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Liikevaihto (alv 0%) 16,19

13,62

9,33

Bruttotulos

8,11

7,06

5,79

Maksetut palkat

3,57

3,15

2,55

Henkilöstökulut

4,36

3,84

3,13

Tulos ennen
satunnaisia eriä ja
veroja

0,21

0,23

0,32

Taseen
loppusumma

6,76

5,34

4,76

Maksuvalmius
(quick ratio)

0,60

0,70

0,60

Omavaraisuusaste

0,21

0,25

0,26

Projektit
tuloutetaan

Luovutuksen perusteella

Vuoden 2019 & 2018 & 2017 tilinpäätöstietojen lähde: Suomen Asiakastieto Oy, tunnuslukujen laskentakaavat

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi
Toimihenkilöiden
lukumäärä
toimihenkilöistä
vastaavien
työnjohtajien lkm

1.1. - 31.12.2019

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

Työntekijöiden
lukumäärä
Tapaturmien
lukumäärä

ei saatavilla

70

55

ei saatavilla

ei saatavilla

Toimitusjohtaja Niko Tikkanen ekonomi
Työpäällikkö, rakennusinsinööri Jaakko Voittomäki, infrarakentaminen, siltarakentaminen, maa- ja
pohjarakentaminen. Työnjohtaja, rakennusinsinööri Samuel Ylikännö, infrahoito. Työnjohtaja/yrittäjä
Johto/avainhenkilöt
Mika Kaskenoja, maanrakennus, infrahoito. Työnjohtaja, Marko Reiman, infrahoito. Kuljetuspäällikkö
Jari Tiainen, kuljetuspalvelut ja kiviainesmyynti.
VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus
voimassa:
01.01.2020 - 31.12.2020

vakuutussumma:
1,00 M€

Maa- ja pohjanrakentaminen; Viheraluetyöt; Tienvarsiniitto
ja tiekunnossapito; Kiinteistöhoito ja pienet rakennustyöt

REFERENSSIYHTEENVETO
Talonrakentaminen
1.1 Betonirakentaminen
#113. YIT keskuksen pysäköintihallin pilarikorjaus

Helsinki

R a kennut t a ja

YIT Keskuksen pysäköintihallin betonirakenteiden vahvistus kolmella
uudella pilarilla, murtuneiden palkkien korjaus

Yht eyshenkilö

YIT Rakennus Oy
Petri Liljegren

Va lmist umisvuosi

2017

Kest o

2,5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,043 milj. € (alv 0%)

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

25 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Kokonaisurakka

Vaativat pilarivalut IT-betonilla logistisesti hankalassa paikassa, pysäköintihallin alimmassa kerroksessa,
kolme kerrosta maan alla.

#117. Raholan jätevedenpuhdistamo

Tampere

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

YIT Rakennus Oy

Kest o
Sop imussumma

4 kk
0,250 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Jätevedenpuhdistamon hygienisointialtaan saneeraus, vanhojen
betonisten allasrakenteiden purku, uusien betonisten seinien ja
kourujen rakentaminen, kaiteiden ritilätasojen ja teräsportaiden
asennus, saneeraukseen liittyvät maanrakennustyöt ja
putkiasennukset, työmaan vastaavan työnjohtajan tehtävät.

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

Vesa Helkiö
2017

yksikköhinta
45 %
5 kpl
Rakennettavat betonirakenteet vaativuusluokka AA

#148. Viinikkala Logistics Center pilarianturoiden
vahvistaminen

Vantaa

R a kennut t a ja

5 kpl:tta pilarianturoiden vahventamisia.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

YIT Suomi Oy
Petri Liljegren
2019
3 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,079 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
10 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Talonrakennuksen ulko- ja sisäverhoukset
2.8 Betonirakenteiden korjaukset
#113. YIT keskuksen pysäköintihallin pilarikorjaus
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

YIT Rakennus Oy
YIT Keskuksen pysäköintihallin betonirakenteiden vahvistus kolmella
uudella pilarilla, murtuneiden palkkien korjaus
Petri Liljegren
2017
2,5 kk
0,043 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
25 %
1 kpl
Vaativat pilarivalut IT-betonilla logistisesti hankalassa paikassa, pysäköintihallin alimmassa kerroksessa,
kolme kerrosta maan alla.

#117. Raholan jätevedenpuhdistamo
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

Helsinki

Tampere

YIT Rakennus Oy
Jätevedenpuhdistamon hygienisointialtaan saneeraus, vanhojen
betonisten allasrakenteiden purku, uusien betonisten seinien ja
Vesa Helkiö
kourujen rakentaminen, kaiteiden ritilätasojen ja teräsportaiden
2017
asennus, saneeraukseen liittyvät maanrakennustyöt ja
4 kk
putkiasennukset, työmaan vastaavan työnjohtajan tehtävät.
0,250 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
45 %
5 kpl
Rakennettavat betonirakenteet vaativuusluokka AA

#121. Punkalaitumen osuuspankin piha-alueiden
kunnostus

Punkalaidun

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

Pankin rakennusten (2kpl) piha-alueiden kunnostus: massanvaihdot,
kuivatusjärjestelmät, asfaltoinnit, reunakivet, viheralueiden
kunnostus, rakennusten betonivaurioiden korjaukset,
maalauskorjaukset ja jäteaitauksen rakentaminen

OP Punkalaidun
Anttila Petri
2017
3 kk
0,11 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#148. Viinikkala Logistics Center pilarianturoiden
vahvistaminen

Vantaa

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

5 kpl:tta pilarianturoiden vahventamisia.

YIT Suomi Oy
Petri Liljegren
2019
3 kk
0,079 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

Siltojen ja liikennöitävien tasojen rakennustyöt
5.7 Korjaustyöt
#103. Sikalankosken silta
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

Sikalankosken tiekunta
Yksiaukkoisen betonisen laattasillan rakentaminen, aukkomitta
7m.
Rämö Jouni
2016
4 kk
0,105 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
5 kpl
Rakennettavan sillan viereen tehtiin työnaikainen varasilta ajoneuvoliikenteelle.

Sastamala

#118. Tupurlan silta
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

Humppila

Tupurlan yksityistiekunta
Iso-Kukkula Jani
2017
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

Betonikantisen laattasillan vaurioiden vesipiikkaus, alapinnan ja
reunapalkkien ruiskubetonointi, graniittisten maatukien
saumauksien, kannen vesieristeen ja kaiteiden uusiminen, kevyelle
liikenteelle rakennettu työnajaksi väliaikainen silta korjattavan
viereen

#120. Myllypuron metroaseman putkisillan
vahvistaminen

Helsinki

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

Metroaseman vanhan putkisillan pilareiden vahvistaminen
liikennöityjen raiteiden välissä

YIT Rakennus Oy
Sutela Juha
2017
2 kk
0,08 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
20 %
2 kpl

Kirkkonummi

#139. Ingelsjoen silta
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

Myllykylän yksityistien tiekunta
Kjell Nordström
2018
2 kk
0,091 milj. € (alv 0%)
KVR-urakka / ST-urakka
kokonaishinta
19 %
3 kpl

Vanhan puusillan purkaminen ja uuden paikallatehtävän
liimapuupalkkisillan rakentaminen ST-urakkana. Sillan
rakentamisen yhteydessä vanhat maatuet kunnostettiin
betonoimalla sekä reunapalkit sekä otsamuurit korotus valettiin
uutta kantta vastaaviksi.

#140. Palstojen sillankorjaus

Hyvinkää

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

Vanhan betonielementtisillan pilareiden manttelointi betonoimalla
sekä reunapalkkien korkeapainepesu/paikkaus/pinnoitus. Lisäksi
uusittiin tien rakennekerroksia n. 140m matkalta. Tulopenkerille
asennttiin pengerkaiteet sekä uusittu tierakenne asfaltoitiin.

Opisto-Hankutti sillan korjaus
Mika Eronen
2018
2 kk
0,128 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
3 kpl

Hollola

#149. Isosaaren silta
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Isosaarentien ytk
Mikko Simola
2019

Sillan puukannen ja kaiteiden uusinta. Tien uudelleen päällystys
noin 100metrin matkalta.

1 kk
0,089 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
2 kpl
Työ tehtiin yötyönä, kun tiellä oli liikenne päällä koko urakan ajan.

Lisä t iet oja

Orimattila

#150. Myllyntien silta
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

Myllyntien ytk
Mikko Simola
2019
1 kk
0,106 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
2 kpl

Sastamala

#151. Myllyojan silta
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

Kirkkojärven ytk
Pertti Vartia

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

0,59 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Elementit tilaajalta.

Kankaanpää
Kankaanpään kaupunki

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

Vanhan puusillan korvaaminen kahdella teräsputkisillalla.

Jukka Tutti
2019
1 kk
0,055 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
2 kpl
Putkien hankinta kuului tilaajalle.

Sastamala

#155. Salonojan silta
R a kennut t a ja

Vanhan puusillan purku, uuden betonielementtisillan asennus.

2019
1 kk

#153. Kouran silta
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Vanhan sillan kansirakenteen purku, maatukien betonipaikkaukset,
puuelementtikannen asennus.

Salonojan ytk
Antti Salonoja
2019
1 kk
0,058 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Puukantisen sillan kansirakenteen uusiminen.

#159. Järventaustantien putkisilta

Vihti

R a kennut t a ja

Järventaustantien ytk

Vanhan betonisillan purku. Uuden teräsputkisillan asennus.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jorma Eronen
2020
1 kk

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

0,074 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Terasputken hankinta tilaajalla.

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#81. Porvoon väylä - Kehä III- Lahden väylä

Kts. hankkeen nimi

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

Liikennealueiden rakentaminen

YIT-Rakennus Oy
Juho Kallio / Päivinen Erkki
2015
18 kk
0,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#90. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, vaihe 2
ja 3

Vantaa

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

Rakennuspohjien kaivuu, rammerointi ja täkkäys panostajalle.
Ajettu pois ylijäämämaat ja murskeet tilalle.

YIT Rakennus Oy
Möttönen Mikko
2015
7 kk
0,239 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Työ jatkuu edelleen.

#93. Punkalaitumen kevyenliikenteenväylän
rakentaminen

Punkalaidun

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

Kevyenliikenteen väylän rakentaminen yhteensä 800 metrin
matkalle.

Ely-keskus / Skanska Oy
2015
4 kk
0,067 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%
kpl

Helsinki

#99. Pasilan Tripla
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

YIT Rakennus Oy
Kiili Jani
2015
8 kk
0,642 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
6%
1 kpl

#104. As Oy Järvenpään Jannenväylä
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

Kaivojen asennukset, putkitukset, Pasilan aseman kellarin lattian
aukipiikkaus ja uusien viemärien asennus. Erilaisia kaivuutehtäviä.
Pitkäpuomikonelle kaivettu 12 metriä syvä imeytysallas. Ajettu pois
ylijäämämaat sekä pintamaata. Ajettu kiviaineksia työmaan
käyttöön ja täyttöihin.

Järvenpää

Rakennuttajatoimisto Allianssi Oy
Kerrostalokohteen maanrakennusurakka
Koskiniemi Teemu
2017
4 kk
0,102 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
PIMA puhdistukset noin 1.000m2 alueella, vanhojen betonisten perustusrakenteiden purkutyöt.

#109. Tikkurilan toimisto- ja liikekeskus Dixi, vaihe 2 Vantaa
ja 3
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

YIT Rakennus Oy
Mikko Möttönen
2016

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

12 kk
0,115 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

Helsinki

#110. Pasilan Tripla
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

YIT Rakennus Oy
Juha Vunneli
2016

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

5 kk
0,639 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
15 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Pohjatyöt

Kaivannon kaivuu ja maansiirtotyöt määrällisesti noin 100.000 m3.

2 kpl

#117. Raholan jätevedenpuhdistamo

Tampere

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

YIT Rakennus Oy
Vesa Helkiö
2017

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

4 kk
0,250 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
45 %

Jätevedenpuhdistamon hygienisointialtaan saneeraus, vanhojen
betonisten allasrakenteiden purku, uusien betonisten seinien ja
kourujen rakentaminen, kaiteiden ritilätasojen ja teräsportaiden
asennus, saneeraukseen liittyvät maanrakennustyöt ja
putkiasennukset, työmaan vastaavan työnjohtajan tehtävät.

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

5 kpl
Rakennettavat betonirakenteet vaativuusluokka AA

#119. Ilvesvuoren pilaantuneen maaperän kunnostus Nurmijärvi
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kaakkois-Suomen ELY – keskus
Tsupari Hilkka

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2017
2 kk
0,07 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

Vanhan läjitysalueen kunnostus, jätelajikkeiden erottelu ja
välppäys, kuormaus ja kuljetus

0%
0 kpl

#132. Vt9 sillan alikulkukorkeuden kasvattaminen

Humppila

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Lemminkäinen Infra Oy
Haapamäki Jyri

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2017
1 kk
0,05 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta

Vt9 sillan alikulkukorkeuden kasvattaminen sisältäen työnjohdon,
liikennejärjestelyt, vanhan päälysteen poisto ja poiskuljetus,
vanhan kantavan kerroksen ohennus, pohjan muotoilu ja tiivistys,
ojanperkaus, reunantäyttö, liikennemerkkien asennus.

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

6%
4 kpl

#143. Automestarinkatu 2 Kiinteistö Oy

Kaarina

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

rakennuksen ja piha-aleen peruskaivantojen teko /
maanrakennuksen konetyöt kiinteistöllä

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

InfraOne Oy
Kaarle Karttune
2019
4 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#145. Riissuontien rakentaminen

Punkalaidun

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

Kadun rakentaminen kunnallistekniikoineen ja
kevennysrakenteineen.

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

Punkalaitumen kunta
Isokivijärvi Kari
2019
5 kk
0,23 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
2 kpl

Kadun rakentaminen putki- ja kevennysmateriaaleineen. Kiviainestoimitukset tilaajalta.

#146. Eerikkilän urheiluopiston uuden
salibandyhallin pohjatyöt

Tammela

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Infra One Oy
Miikka Karttunen
2019

Pohjan leikkaus ja täyttötyöt.

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

4 kk
0,14 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
30 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#152. Selkee-Kirkkojärventien perusparannus

Sastamala

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Selkee-Kirkkojärventie ytk
Pertti Vartia
2019

Ojien perkaus, rumpujen asennus, rakenteen vahventaminen.

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

2 kk
0,125 milj. € (alv 0%)
Perustajaurakka
yksikköhinta
10 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#156. Keilaniemenrannan infratyöt

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

800b huolevesilinjan rakentaminen ja uuden purkuaukon
tekeminen mereen.

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 Suomi Oy
Antti Westerlund
2020
3 kk
0,126 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
3 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#89. Gunillantie imujäteputkityöt

Helsinki

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

YIT Rakennus Oy
Uusitalo Mika
2015

Kaivinkoneella avattu ja peitetty viemärilinjaa sekä rammerointia.
Putkien ja kaivojen asennusta. Kuorma-autoilla ylijäämämaat pois
ja murskeet tilalle.

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

4 kk
0,124 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
25 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#91. Kalastajanpolku, Himalajantie ja Tuiskuntie

Pääkaupunkiseutu

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Pohjola Rakennus Oy Infra
Korkeamäki Antti
2015

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

9 kk
0,284 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%

Pientalotyömaita. Poistettu kannot ja ja pintamaat, kaivettu
rakennusten pohjat, täkätty panostajalle, kaivettu viemärit ja
vesijohdot, tehty ulko- sekä sisätäytöt. Putkiasennukset. Viety pois
ylijäämämaat ja pintamaat sekä tuotu murskeet ja
täyttökiviainekset.

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

#101. Punkalaitumen kunnan vanhan urheilukentän
kunnostus

Punkalaidun

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

8000m2 urheilukentän kuivatuksen ja rakennekerrosten uudelleen
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

Punkalaitumen kunta
Hongisto Osmo
2016
2 kk
0,11 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta

10 %
2 kpl
Kaivumassoilla rakennettiin meluvalli kentän ja lähiasutuksen väliin ja parannettiin ympäristön
nurmiluiskia.

#108. Suviniityn pysäköinti

Espoo

R a kennut t a ja

Maanrakennustyöt, putkilijojen rakentaminen, salaojitustyöt.
Maansiirtoajoja.

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 Oy
Sampo Salojärvi
2016
5 kk
0,051 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#117. Raholan jätevedenpuhdistamo

Tampere

R a kennut t a ja

Jätevedenpuhdistamon hygienisointialtaan saneeraus, vanhojen
betonisten allasrakenteiden purku, uusien betonisten seinien ja
kourujen rakentaminen, kaiteiden ritilätasojen ja teräsportaiden
asennus, saneeraukseen liittyvät maanrakennustyöt ja
putkiasennukset, työmaan vastaavan työnjohtajan tehtävät.

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

YIT Rakennus Oy
Vesa Helkiö
2017
4 kk
0,250 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

yksikköhinta
45 %
5 kpl
Rakennettavat betonirakenteet vaativuusluokka AA

#121. Punkalaitumen osuuspankin piha-alueiden
kunnostus

Punkalaidun

R a kennut t a ja

OP Punkalaidun

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Anttila Petri
2017
3 kk
0,11 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Pankin rakennusten (2kpl) piha-alueiden kunnostus:
massanvaihdot, kuivatusjärjestelmät, asfaltoinnit, reunakivet,
viheralueiden kunnostus, rakennusten betonivaurioiden
korjaukset, maalauskorjaukset ja jäteaitauksen rakentaminen

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

kokonaishinta
10 %
2 kpl

#142. Ruokosmetsänkatu 3 Kiinteistö Oy

Lempäälä

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

uudisrakennuksen maa- ja pihatyöt sisältäen ulkopuoliset
viemärit, eristykset sekä sisätäytöt

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

InfraOne Oy
Miikka Karttunen
2019
3 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
11 %
1 kpl

#147. Autotalo Pelttari Oy:n pihalaajennus

Huittinen

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

Pysäköintialueen laajennus.

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

Autotalo Pelttari Oy
Jukka Pelttari
2019
1 kk
0,052 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
1 kpl

7.5 Tulva- ja vesiensuojelutyöt
#92. Sirppujoen perkaus/ruoppaus

Laitila

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

Sirppujoen virtaaman parantaminen kuorimalla pois vuosien aikana
kertynyt eloperäinen maa-aines

Sirppujoen järjestely-yhtiö
Mustonen Antti
2016
6 kk
0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#144. Oriniemenjoen perkaus

Punkalaidun

R a kennut t a ja

Tulva-altaiden perkaus

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

Punkalaitumen pohjoinen
maamiesseura ry
Jokela Matti
2019
1 kk
0,006 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#160. Sirppujoen vesakonraivaus

Laitila

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

Joen vesakonraivaus

Sirppujoen järjestely-yhtiö
Hemmo Ranta
2019
2 kk
0,046 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#91. Kalastajanpolku, Himalajantie ja Tuiskuntie

Pääkaupunkiseutu

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

Pientalotyömaita. Poistettu kannot ja ja pintamaat, kaivettu
rakennusten pohjat, täkätty panostajalle, kaivettu viemärit ja
vesijohdot, tehty ulko- sekä sisätäytöt. Putkiasennukset. Viety pois
ylijäämämaat ja pintamaat sekä tuotu murskeet ja
täyttökiviainekset.

Pohjola Rakennus Oy Infra
Korkeamäki Antti
2015
9 kk
0,284 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#142. Ruokosmetsänkatu 3 Kiinteistö Oy

Lempäälä

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

uudisrakennuksen maa- ja pihatyöt sisältäen ulkopuoliset viemärit,
eristykset sekä sisätäytöt

InfraOne Oy
Miikka Karttunen
2019
3 kk
0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
11 %
1 kpl

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.1 Alueen kunnossapitotyöt
#124. Pasilan Triplan talvihoito

Helsinki

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

Pasilan Triplan työmaa-alueen talvihoito, talvet 2016-2017 ja 20172018.

YIT Rakennus Oy
Vunneli Juha
2018
12 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#129. Punkalaitumen kunnan talvihoito

Punkalaidun

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

Punkalaitumen kunnan talvihoito

Punkalaitumen kunta
2018
7 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#130. Huittisten kaupungin talvihoito

Huittinen

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

Huittisten kaupungin talvihoito

Huittisten kaupunki
2018
7 kk
0,025 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#133. Sastamalan alueurakka

Sastamala

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

Alueurakkakausi 2017-2018 sisältäen kokonaisvaltaisesti
työnjohtajan, talvihoidon, liikenneympäristön hoidon, sorateiden
hoidon sekä muut lisätyöt ja yksikköhintaiset työt.

YIT Infra Oy
Nisula Aki
2018
12 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
33 %
8 kpl
Kokonaisurakka-aika sopimuksessa

2017-2022. Lisätyöt yksikköhintaisia.

12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt
#73. Porin alueurakka 2014-2019
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

Lemminkäinen Infra Oy
Vt8 ja Vt12 talvihoito, kaikki niitot, vesaukset, ojitukset, palteen poistot,
harjaukset ja pesut. Sopimus 5 vuotta. Oma työnjohto.
Aki Nisula, 050-5622928
2019
60 kk
3,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Virallisesti kyseesssä aliurakka, mutta laajudeltaan kuitenkin kokonaisurakka omalla työnjohdolla.

#74. Espoon alueurakka 2014-2019
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

Espoo

YIT-Rakennus Oy
Espoon alueurakan talvi-/kesäkunnassapidon työt.
Jari Tammi, p. 040-8439137
2019
60 kk
3,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Urakka on ELY:n pilottihanke. YIT on projektijohtajana, mutta sopimukset neuvotellaan ELY:n kanssa.
Talvihoitoalueina mm. VT1, Kehä I, II ja III. Urakka sisältää oman työnjohdon.

#75. Raision alueurakka 2014-2019
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

Pori

Raisio

Destia Oy
Raision alueen talvi- ja kesäkunnossapidon työt omalla työnjohdolla.
Mikko Kuusisto
2019
60 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Virallisesti aliurakka, mutta urakan laajudeen perusteella kokonaisurakka.

#96. Tampereen alueurakka

Tampere

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

Tampereen alueurakan talvihoito 2015-2017

YIT Rakennus Oy
Valo Pertti
2017
21 kk
0,7 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#107. Harjavallan alueurakka 2016-2021

Säkylä

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

Talvihoito talvikaudella 2016-2017

Lemminkäinen Infra Oy
Jari Jormakka
2017
10 kk
0,045 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
100 %
1 kpl

Helsinki

#111. Pasilan Tripla
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

YIT Rakennus Oy

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

Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

Juha Vunneli
2017
6 kk
0,200 milj. € (alv 0%)

Pasilan Triplan rakennustyömaan sekä lähiliikennealueen
talvikunnossapito.

#127. Loimaan alueurakka

Loimaa

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

YIT Rakennus Oy

Pääteiden talvikunnossapito, talvi 2017-2018.

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

Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

Östergård Mia
2018
7 kk
0,07 milj. € (alv 0%)

#128. Lahden hoidonjohtourakka

Lahti

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

Pääteiden talvikunnossapito, talvi 2017-2018.

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

YIT Rakennus Oy
2018
7 kk
0,131 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
9%
1 kpl

#133. Sastamalan alueurakka

Sastamala

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

Alueurakkakausi 2017-2018 sisältäen kokonaisvaltaisesti
työnjohtajan, talvihoidon, liikenneympäristön hoidon, sorateiden
hoidon sekä muut lisätyöt ja yksikköhintaiset työt.

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

YIT Infra Oy
Nisula Aki
2018
12 kk
1,5 milj. € (alv 0%)

Aliurakka
kokonaishinta
33 %
8 kpl
Kokonaisurakka-aika sopimuksessa 2017-2022. Lisätyöt yksikköhintaisia.

#135. Espoon hoidonjohtourakkakaudet 2014-2017

Espoo

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Espoon hoidonjohtourakan talvihoito (koko sopimuskausi 1.10.2014
alkaen ja jatkuu 30.9.2019 asti) sisältäen 10 talvihoitoautoa - 5
reittiä mm. Vt1, Kehä I, Kehä II ja Kehä III. Lisäksi siltapesuja,
vesakon- ja suoja-alueraivauksia. Urakka-aika n. 9 kk / vuosi.

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

YIT Rakennus oy
Mäkilä Turkka
2019
27 kk
2,28 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
2%
2 kpl

Porin alue

#136. Porin alueurakka
R a kennut t a ja

Lemminkäinen Infra Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Pohjola Tero
2017
36 kk
1,6 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

Porin alueurakan kaudet 2014-2017 (koko sopimuskausi 1.10.2014
alkaen 30.9.2019 asti) pääteiden talvihoito, taajamaharjaukset,
ojitukset, reunapalteenpoistot, siltapesut, niitot ja
vesakonraivaukset sekä lisä- ja yksikkötöitä. Urakka-aika 12 kk /
vuosi.

kokonaishinta
30 %
13 kpl

#137. Tampereen alueurakka 2012-2017

Tampereen alue

R a kennut t a ja

5 vuotinen aliurakkasopimus sisältäen talvihoidon päätiellä ja
alemmalla tieverkolla, harjauksen, siltapesut, reunapalteiden
poistoa ja ojituksia sekä lisätöinä mm. sorastuksia ja rumputöitä.

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

YIT Rakennus oy
2017
60 kk
2,01 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
16 %
15 kpl
Lisätyöt yksikköhintana.

12.3 Liikennealueiden kesäkunnossapitotyöt
#73. Porin alueurakka 2014-2019
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

Lemminkäinen Infra Oy
Vt8 ja Vt12 talvihoito, kaikki niitot, vesaukset, ojitukset, palteen poistot,
harjaukset ja pesut. Sopimus 5 vuotta. Oma työnjohto.
Aki Nisula, 050-5622928
2019
60 kk
3,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Virallisesti kyseesssä aliurakka, mutta laajudeltaan kuitenkin kokonaisurakka omalla työnjohdolla.

#74. Espoon alueurakka 2014-2019
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

Espoo

YIT-Rakennus Oy
Espoon alueurakan talvi-/kesäkunnassapidon työt.
Jari Tammi, p. 040-8439137
2019
60 kk
3,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl
Urakka on ELY:n pilottihanke. YIT on projektijohtajana, mutta sopimukset neuvotellaan ELY:n kanssa.
Talvihoitoalueina mm. VT1, Kehä I, II ja III. Urakka sisältää oman työnjohdon.

#75. Raision alueurakka 2014-2019
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

Pori

Raisio

Destia Oy
Raision alueen talvi- ja kesäkunnossapidon työt omalla työnjohdolla.
Mikko Kuusisto
2019
60 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Virallisesti aliurakka, mutta urakan laajudeen perusteella kokonaisurakka.

#82. Pietarsaaren alueurakka 2012-2015

Pietarsaari

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

Vesakonraivaus

Destia Oyj
Huhtaja Hannu
2015
4 kk
0,09 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#94. Liikenneturvallisuushanke / suojaraivaus

Pirkanmaa

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

Hoidon alueurakoihin kuulumattomat viherhoitotyöt.

Pirkanmaan ELY-keskus
Piirainen Antti
2016
14 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#105. Oriveden alueurakka 2016

Orivesi

R a kennut t a ja

Destia Oy

Viheralueiden raivaukset.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

2016

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2 kk
0,04 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
5%

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#106. Paimion alueurakka

Parainen

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Destia Oy
Jarmo Niemi

Ojituksia

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
2 kk

Sop imussumma

0,087 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

#125. Kuopion alueurakka, vesakonraivaus 2017

Kuopio

R a kennut t a ja

Savon Kuljetus Oy

Vesakonraivaus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

2017

Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2 kk
0,042 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
4%

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#126. Nummen alueurakka

Humppila-Forssa-Karkkila-Lohja

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Destia Oy

Tienvarsi niitto ja vesaus viimeistelytöineen. Teiden sorastus.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2017
4 kk

Sop imussumma

0,216 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

35 %
7 kpl

Lisä t iet oja

Sorastus yksikköhintana.

#133. Sastamalan alueurakka

Sastamala

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

YIT Infra Oy
Nisula Aki

Va lmist umisvuosi

2018
12 kk

Alueurakkakausi 2017-2018 sisältäen kokonaisvaltaisesti
työnjohtajan, talvihoidon, liikenneympäristön hoidon, sorateiden
hoidon sekä muut lisätyöt ja yksikköhintaiset työt.

Kest o
Sop imussumma

1,5 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

33 %

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

8 kpl
Kokonaisurakka-aika sopimuksessa 2017-2022. Lisätyöt yksikköhintaisia.

#135. Espoon hoidonjohtourakkakaudet 2014-2017

Espoo

R a kennut t a ja

YIT Rakennus oy

Yht eyshenkilö

Mäkilä Turkka

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
27 kk

Espoon hoidonjohtourakan talvihoito (koko sopimuskausi 1.10.2014
alkaen ja jatkuu 30.9.2019 asti) sisältäen 10 talvihoitoautoa - 5
reittiä mm. Vt1, Kehä I, Kehä II ja Kehä III. Lisäksi siltapesuja,
vesakon- ja suoja-alueraivauksia. Urakka-aika n. 9 kk / vuosi.

Sop imussumma

2,28 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

kokonaishinta
2%
2 kpl

Porin alue

#136. Porin alueurakka
R a kennut t a ja

Lemminkäinen Infra Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Pohjola Tero
2017

Kest o
Sop imussumma

36 kk
1,6 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Aliurakka

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

kokonaishinta
30 %

Aliha nkkijoid en lkm

13 kpl

Porin alueurakan kaudet 2014-2017 (koko sopimuskausi 1.10.2014
alkaen 30.9.2019 asti) pääteiden talvihoito, taajamaharjaukset,
ojitukset, reunapalteenpoistot, siltapesut, niitot ja
vesakonraivaukset sekä lisä- ja yksikkötöitä. Urakka-aika 12 kk /
vuosi.

#137. Tampereen alueurakka 2012-2017

Tampereen alue

R a kennut t a ja

5 vuotinen aliurakkasopimus sisältäen talvihoidon päätiellä ja
alemmalla tieverkolla, harjauksen, siltapesut, reunapalteiden
poistoa ja ojituksia sekä lisätöinä mm. sorastuksia ja rumputöitä.

YIT Rakennus oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

2017
60 kk

Sop imussumma

2,01 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

16 %
15 kpl

Lisä t iet oja

Lisätyöt yksikköhintana.

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut
#97. Maanrakennus- ja kuljetustyöt YIT Rakennus
Oy:lle
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

YIT Rakennus Oy

Stabilointi- ja muita konetöitä sekä kuljetuspalveluita YIT
Rakennus Oy:n rakennushankkeilla

2015
12 kk
0,54 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#112. Maanrakennus- ja kuljetustyöt YIT Rakennus
Oy:lle
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

YIT Rakennus Oy

Stabilointi- ja muita konetöitä sekä kuljetuspalveluita YIT
Rakennus Oy:n rakennushankkeilla

2016
12 kk
0,150 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#114. Oulun Rakennusteho 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

Oulun Rakennusteho Oy

Kaivuutöitä ja maan- ja murskeen ajoja työmailla.

2016
3 kk
0,109 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#115. Viksbergin vanhan kaatopaikan sulkeminen

Forssa

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

Kaivuu- ja puskukonetyöt vanhan kaatopaikan sulkemisessa.

Lemminkäinen Infra Oy
Rauli Rinne
2018
24 kk
0,400 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#134. Infra One Oy:n työmaat 2017

Pääkaupunkiseutu

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 ja maansiirtotöitä useilla työmailla
pääkaupunkiseudulla vuonna 2017.

Infra One Oy
Karttunen Miikka
2017
8 kk
0,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
16 %
5 kpl

#143. Automestarinkatu 2 Kiinteistö Oy

Kaarina

R a kennut t a ja

InfraOne Oy

Yht eyshenkilö

Kaarle Karttune
2019

rakennuksen ja piha-aleen peruskaivantojen teko /
maanrakennuksen konetyöt kiinteistöllä

Va lmist umisvuosi
Kest o

4 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,16 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

0%
0 kpl

15.7 Kuljetuspalvelut
#69. Ranta-Tampellan Pima puhdistus

Tampere

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

Pilantuneen maan kuljetus ja seulonta

YIT-Rakennus Oy
Mika Arvonen, 0400-706079
2015
4 kk
0,262 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
40 %
3 kpl
Kaskenoja Oy jätehuoltorekisterissä

#84. Kuljetuspalvelut Helsingin KTK Oy:lle

Pääkaupunkiseutu

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

Kuljetuspalvelun Helsingin KTK Oy:lle eri työmaille
pääkaupunkiseudulla.

Helsingin KTK Oy
Kuusela Markku
2015
12 kk
0,25 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#85. Ranta-Tampella Pima puhdistus 2015 vaihe II

Tampere

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

Pilaantuneen maan kuljetus ja seulonta.

YIT Rakennus Oy
Tuomisto Olli
2015
5 kk
0,21 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
69 %
6 kpl
Kaskenoja Oy jätehuoltorekisterissä

#97. Maanrakennus- ja kuljetustyöt YIT Rakennus
Oy:lle
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

YIT Rakennus Oy

Stabilointi- ja muita konetöitä sekä kuljetuspalveluita YIT
Rakennus Oy:n rakennushankkeilla

2015
12 kk
0,54 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl

#100. Kuljetuspalvelut Helsingin KTK Oy:lle

Pääkaupunkiseutu

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

Kuljetuspalvelut Helsingin KTK Oy:lle eri työmaille
pääkaupunkiseudulla

Helsingin KTK Oy
Kuusela Markku
2016
12 kk
1,17 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
%
kpl

#112. Maanrakennus- ja kuljetustyöt YIT Rakennus
Oy:lle
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

YIT Rakennus Oy

Va lmist umisvuosi

2016
12 kk

Kest o
Sop imussumma

Stabilointi- ja muita konetöitä sekä kuljetuspalveluita YIT
Rakennus Oy:n rakennushankkeilla

0,150 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

#114. Oulun Rakennusteho Oy
R a kennut t a ja

Oulun Rakennusteho Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

2016

Kest o

3 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,109 milj. € (alv 0%)
Aliurakka

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

yksikköhinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

Kaivuutöitä ja maan- ja murskeen ajoja työmailla.

#134. Infra One Oy:n työmaat 2017

Pääkaupunkiseutu

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Infra One Oy
Karttunen Miikka

Maanrakennus ja maansiirtotöitä useilla työmailla
pääkaupunkiseudulla vuonna 2017.

Va lmist umisvuosi

2017
8 kk

Kest o
Sop imussumma

0,5 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

16 %

Aliha nkkijoid en lkm

5 kpl

#161. Tampereen Keskuspuhudistamo LOU1

Tampere

R a kennut t a ja

YIT Suomi Oy

Louheen ajo tunnelista.

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tommi Mannelin
2019

Kest o

13 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

1,099 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
50 %

Aliha nkkijoid en lkm

4 kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#123. Hummarkosken silta

Sastamala

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

Hummarkosken sillan uudelleen rakentaminen, vanhan sillan purku,
uuden sillan suunnittelu, uuden liimapuisen ulokepalkkisillan
rakentaminen, sillan pituus 24m, jännemitta 20m, paalutetut
maatuet, Hummarkoskentien parantaminen sillan molemmin puolin
noin 100m matkalla

Marjajärven yksityistiet tiekunta
Marjamäki Hannu
2018
3 kk
0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
5 kpl

#145. Riissuontien 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

Punkalaidun

Punkalaitumen kunta
Kadun rakentaminen kunnallistekniikoineen ja
kevennysrakenteineen.
Isokivijärvi Kari
2019
5 kk
0,23 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
2 kpl
Kadun rakentaminen putki- ja kevennysmateriaaleineen. Kiviainestoimitukset tilaajalta.

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#102. Sorateiden kulutuskerroksen parantaminen mt
14253 ja mt3312

Ylöjärvi

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

ELY-keskuksen pilottihankkeena tehty sorateiden
kulutuskerroksen rakentaminen kubisoidulla soramurskeella.

Pirkanmaan ELY-keskus
Jyrki Kärk
2016
2 kk
0,171 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10,7 %
1 kpl

#122. Latostenmaan maisemointi

Hyvinkää

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

Vanhan maa-aineksen ottoalueen maisemointi, pinta-ala 25ha,
asfaltin poisto, puuston poisto, pengerrykset, kasvualustan teko,
taimikon hoito, taimikon istutus

Kaakkois-Suomen ELY – keskus
Tsupari Hilkka
2018
8 kk
0,35 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
1 kpl

#141. Latostenmaan maisemointi

Hyvinkää

R a kennut t a ja

Latostenmaan soranottoalueen maisemointi ja muotoilu sekä
taimikon istutus muotoillulle alueelle.

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

Kaakkois-Suomen elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskus
Hilkka Tsupari
2018
4 kk
0,432 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
5%
1 kpl

#157. Loimaan pesäpallokentän perusparannus

Loimaa

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

Pesäpallokentän rakennekerrosten vahventaminen ja
lämmöneristys sekä uusi tekonurmi.

Loimaan kaupunki
Harri Laaksonen
2020
5 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
40 %
2 kpl
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REKISTERIOTTEEN TIEDOT
Toiminimi: Kaskenoja Oy
Y-tunnus: 1820195-1
Yritys rekisteröity: 01.04.2003
Yritysmuoto: Osakeyhtiö
Kotipaikka: Punkalaidun
Otteen sisältö: 03.09.2020 18:20:39 rekisterissä olleet tiedot.
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Yhteystiedot:
Postiosoite: Lauttakyläntie 48 31900 PUNKALAIDUN
Käyntiosoite: Lauttakyläntie 48 31900 PUNKALAIDUN
Puhelin: 0207 598159 0400 814 016
Faksi: 0207 598150
Sähköposti: toimisto@kaskenoja.fi
________________________________________________________________________________
Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 01.04.2003)
Kaskenoja Oy.
TOIMIALA (Rekisteröity 01.04.2003)
Yhtiön toimiala on maa- ja vesirakennus, talonrakennus,
kiinteistönhuolto, kunnossapito, maatalous- ja rakennuskonehuolto
ja näiden koneiden valmistus, irtainten esineiden, sekä uusien
että käytettyjen, osto ja maahantuonti edelleen myyntiä ja
vuokrausta varten sekä työvoiman vuokraus. Yhtiö voi omistaa,
ostaa, myydä ja vuokrata osakkeita ja kiinteistöjä.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 16.06.2020 00:01:08)
V Viitanen
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 16.06.2020 00:01:08)
Maa- ja vesirakentaminen.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 01.04.2003)
Punkalaidun.
TILIKAUSI (Rekisteröity 01.04.2003)
Tilikausi on 01.01. - 31.12.
Y-tunnus: 1820195-1
PERUSTAMINEN (Rekisteröity 01.04.2003)
Perustamiskirja on allekirjoitettu 14.03.2003.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 01.04.2003)
Osakepääoma 10.000,00 euroa, täysin maksettu.
Osakkeet 100 kpl.
Osakkeen nimellisarvo 100,00 euroa.
HALLITUS (Rekisteröity 01.04.2003)
Varsinaiset jäsenet:
26.07.1972 Kaskenoja Mika Ilmari
Varajäsenet:
17.04.1976 Ekilä Jaana Marjatta
TOIMITUSJOHTAJA (Rekisteröity 08.04.2020 10:49:58)
Toimitusjohtaja:
28.11.1973 Tikkanen Niko Hiski Aleksi
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 01.04.2003)
Tilintarkastaja:
26.05.1946 Tiura Matti Ilmari
Varatilintarkastaja:
16.11.1958 Pöyhönen Kari Teuvo Juhani
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 01.04.2003)
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 01.04.2003)
Yhtiöjärjestyksen mukaan toiminimen kirjoittavat hallituksen
puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin.
SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (Rekisteröity 16.06.2020 00:01:08)
Sulautuminen on pantu täytäntöön.
Sulautuva yritys:
V Viitanen Oy, Y-tunnus 0706896-4.
Vastaanottava yritys:
Kaskenoja Oy, Y-tunnus 1820195-1.

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 04.08.2020 15:13:51)
Täydennys tilinpäätökseen ajalta 01.01.2019 - 31.12.2019.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
17.04.1976 Ekilä Jaana Marjatta, Suomen kansalainen, Punkalaidun
26.07.1972 Kaskenoja Mika Ilmari, Suomen kansalainen, Punkalaidun
16.11.1958 Pöyhönen Kari Teuvo Juhani, Suomen kansalainen, Hyvinkää
28.11.1973 Tikkanen Niko Hiski Aleksi, Suomen kansalainen, Helsinki
26.05.1946 Tiura Matti Ilmari, Suomen kansalainen, Valkeakoski
Y-tunnus: 1820195-1
LISÄTIETOJA
Yritykselle on rekisteröity edunsaajatietoja 02.04.2020
________________________________________________________________________________
TOIMINIMIHISTORIA
Kaskenoja Oy 01.04.2003 Tietolähde: Patentti- ja rekisterihallitus

