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• PÄÄVAIHEET:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osuuskunnan perustaminen
Liittymishalukkuuden selvittäminen
Vesihuoltohankkeen aloituspäätös
Suunnittelijan kilpailuttaminen ja valinta
Suunnittelu
Rahoituksen hankkiminen
Rakentamispäätös
Lupa-asiat
Urakoitsijan kilpailuttaminen ja valinta
Rakentaminen
Käyttö ja hoito
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Suunnittelijan kilpailuttaminen ja valinta
•
•

”Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”
Suunnittelutarjouspyyntö
•
•
•
•
•
•

•

Sisältö mietittävä huolella
Oltava kattava
Kattava tarjouspyyntö edistää sekä tilaajan että tarjoajien etua
Suunnittelussa ei kannata säästää, kustannusvaikutus 2-3 % kuluista
Riittävästi pohjatutkimuksia
Tarjouslaskennan pohjana olevat määrät kannattaa selkeästi laittaa
tarjouspyyntöön esille => helpottaa tarjousten vertailua ja lisää tarjoajien
tasapuolista kohtelua
Valintakriteerit selkeästi tarjouspyyntöön, kannattaa käyttää muitakin
kriteereitä kuin hinta (huom. Pisteytyksen karikot!)

• Suunnittelusopimus KSE 1995 pohjalle

•

Suunnittelu
• Yleissuunnittelu

• Antaa tietoa edullisesti vesihuoltohankkeen
toteuttamisvaihtoehdoista hintoineen (suuruusluokkatieto)

• Laaditaan hyvin yleisesti karttatarkasteluna, mutta
suositellaan tehtäväksi maastotarkasteluun pohjautuvana

• Voidaan tehdä alustavia maaperätutkimuksia tarvittaessa
• Sen pohjalta voidaan kartoittaa liittymishalukkuutta, kun
liittymismaksun suuruusluokka on tiedossa

• Sillä voidaan hakea rahoitusta, jos se on riittävän tarkasti
laadittu

• Yleissuunnitelma ei ole rakennussuunnitelma!
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Suunnittelu

•

Rakennussuunnittelu
• Aloitetaan joko heti yleissuunnittelun jälkeen tai myöhemmin
• Suoritetaan parhaiden linjausten hakeminen maastossa käyttäen
hyväksi paikallistuntemusta ja maastosuunnittelijan ammattitaitoa
• Tehdään maaperätutkimukset valituilta linjoilta
• Suoritetaan linjojen ja kairausten koordinaatistoon mittaus,
yleisimmin GNSS
• Maastotyövaihe tärkeä myös yhteishengen luonnissa
• Laaditaan hankittujen lähtötietojen pohjalta rakennussuunnitelma
• Suunnitelma on juuri niin hyvä kuin ovat lähtötiedot: huonoilla ja
vajavaisilla lähtötiedoilla ei synny millään hyvää suunnitelmaa!

•

Lupa-asiat
• Syytä aloittaa lupien hankkiminen heti suunnitelmien valmistuttua
• Hankittavia lupia:
• Tienalitusluvat
• Vesiluvat
• Luvat sähkölinjoille rakentamiseen
• Sijoittamisluvat (lähinnä osuuskunnan ulkopuoliset
maanomistajat)
• Ympäristöluvat (jätevedenpuhdistamot, pohjaveden otto)
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Urakoitsijan kilpailuttaminen ja valinta
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Kilpailuttaminen tapahtuu rakennussuunnitelman pohjalta
Kilpailuttamista varten laaditaan tarjouspyyntöasiakirjat, joiden liitteenä
ovat suunnitelma-asiakirjat:
• Urakkaohjelma
• Tarjouspyyntökirje
• Tarjouslomake
• Yksikköhintaluettelo
Urakkamuodon valinta (kokonaisurakka – yksikköhintaurakka)
Mitä tarkemmin asiat on selvitetty asiakirjoissa, sitä helpompi on urakka
laskea ja riidat välttää
Kilpailuttamiseen muotoon vaikuttaa se, onko kyseessä ns. julkinen
hankinta vai ei
Riittävä laskenta-aika urakoitsijoille
Perusteellinen ja reilu tarjousten vertailu
Hankintapäätöksestä tiedottaminen (huom. sopimuksen syntyminen!)

Rakentaminen
• Rakentaminen alkaa urakkasopimuksen solmimisella
• YSE 1998
• Viimeistään tässä vaiheessa kannattaa palkata ammattitaitoinen
työnvalvoja
•

•
•
•

Työnvalvoja on linkki tilaajan ja urakoitsijan välillä, hänen toinen tärkeä
tehtävänsä teknisen valvonnan lisäksi on varmistaa, että rakennustyö voi
tilaajan puolesta jatkua keskeytyksettä

Sovitaan toteuttamisjärjestys ja aikataulutus
Rakentaminen etenee sovitun aikataulun mukaan ellei muuta
sovita työn aikana
Urakoitsija luovuttaa urakkatyön sopimuksessa sovittuun
ajankohtaan mennessä
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Käyttö ja hoito
•
•
•
•
•

•

Laaditaan käyttö- ja hoitosuunnitelmat kustannuksineen
Hankitaan tarvittavat käyttö- ja hoitopalvelut (talkootyö, ostopalvelut)
Laaditaan tarvittavat tarkkailuohjelmat viranomaisia varten
Kannattaa pyrkiä mieluummin ennaltaehkäisevään huoltoon kuin vasta
rikkoutumisen kautta tapahtuvaan uusimiseen
Käyttömaksuja määrättäessä tulee muistaa, että
jätevesiviemäriverkoston käyttö ja hoito maksaa huomattavasti enemmän
kuin vesijohtoverkoston

JOS KAIKKI HANKKEEN OSAPUOLET OVAT TYÖSSÄÄN
ONNISTUNEET, TÄSSÄ VAIHEESSA PITÄISI OLLA
TULOKSENA TYYTYVÄISIÄ OSUUSKUNTALAISIA!
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