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PÖYTÄKIRJA
ASIAKIRJATOIMIKUNNAN KOKOUS 7/2011
Aika

Maanantai 7.11.2011 klo 13.00 - 15.15

Paikka

Infra ry, Unioninkatu 14, 5. kerros neuvotteluhuone, Helsinki

Läsnä

Marika Kämppi (Kuntaliitto), puh.joht.
Jorma Alanko (Vantaa)
Ismo Rantanen (Helsinki)
Heikki Jämsä (Infra ry), sihteeri
Matti Heino (Infratec Oy)

Poissa

Mikko Eerola (Destia Oy)
Timo Vainionpää (NCC Roads Oy)
Kari Ström, Jyväskylä
Janne Juntunen (Espoo)
Anne Valkonen (Pirkanmaan ELY-keskus)
Marko Vuori (Lemminkäinen Infra Oy)

Käsitellyt asiat
1

KOKOUKSEN AVAUS
Marika Kämppi avasi kokouksen.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Tarkastettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja (6/2011).
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PÄÄLLYSTYSTÖIDEN URAKKA – ASIAKIRJAT
Käsiteltiin Matti Heinon toimittamia päivitettyjä urakka-asiakirjoja, jotka
Heino oli lähettänyt aikaisemmin edellisellä viikolla osallistujille.
Määräaikaan mennessä tulleita kommentteja ei ollut tullut. Tuula Smolander
(Jyväskylä) lähetti kommentit tämän jälkeen. Osa esitettyjen kommenttien
vastauksista löytyy YSE:stä. Näitä ei ole nähty tarpeelliseksi ottaa tämän
vuoksi huomioon.
Nyt asiakirjat ovat malliasiakirjoja, jotka tulisi räätälöidä kuntakohtaisesti.
Käydyssä keskustelussa todettiin seuraavaa:
- Kämppi pohti pysyykö Palvelusopimusmallissa ohjelmoinnin ja
kuntotutkimuksen tulokset kunnilla.
- Todettiin, että Palvelusopimusmalli soveltuu pääasiassa isoille kunnille,
joissa on riittävästi päällystysasiantuntemusta.
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- Alanko totesi perinteisen urakan asiakirjojen olevan hyvät.
- Todettiin, että asiakirjat
hankintalainsäädännön kannalta.

tulisi

vielä

tarkistuttaa

juristilla

Todettiin, että perusurakan asiakirjat ovat kunnossa. Ne perustuvat vuoden
2005 asiakirjoihin, joita on päivitetty soveltuvin osin (mm.
turvallisuusasiat).
Päätettiin keskittyä Palvelusopimuksen asiakirjoihin.
Käsiteltiin Hankintamenettelyohjeet kohtaa 4.2.2 Toimintapisteet:
Selvitys yrityksestä tai työyhteenliittymän yrityksistä:
- referenssejä ei ole mainittu arvostelukohteena. Pitäisikö olla?
Käsiteltiin Palvelusopimuksen kohtia 3.1.1.3 Töiden ohjelmointi ja 5.2
TÖIDEN OHJELMOINTI:
- keskusteltiin kaivutöiden vaikutuksesta päällystyskohteisiin. Pienissä
kunnissa urakoitsija voi vastata kaivutöiden toteuttamisesta ja laadusta.
Suurissa kunnissa kaivutöiden määrä on suuri. Kaivettu kohde voidaan ottaa
esim. urakoitsijan vastuulta pois.
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URAKKA – ASIAKIRJOJEN KOMMENTOINTI
Keskusteltiin asiakirjojen yleisestä kommentointitarpeesta. Todettiin, että
erityistä laajaa kommentointitarvetta ei ole. Todettiin, että Hannu Huhtala
voisi tarkistaa Kuntaliiton toimesta sisältöä. Lisäksi Kämpillä on kuntainfran
rakennuttajien taustaryhmä, joka voisi kommentoida asiakirjoja. Muita
mahdollisia kommentoijia voisi olla esim. Seppo Kemppainen (Skanska
Asfaltti).
Keskusteltiin kommenttien pyytämisestä kolmessa eri osassa. Sovittiin, että
Heino laatii luonnoksen Kämpille kommentointikirjeeksi (jakelu kaikille).
Kommentit voisi olla valmiina viimeistään kuukauden kuluttua eli
5.12.2011 mennessä.
Kämppi on keskustellut kirjapainon kanssa asiakirjojen julkaisemisesta.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Ei muita asioita
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SEURAAVA KOKOUS
Päätettiin sopia seuraavan kokouksen ajankohdaksi Kuntaliittoon 8.12.2011
klo 9.00

