Nro 247

voimassa 28.02.2022

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

Napapiirin Kuljetus Oy
Y-tunnus 0195373-5

kotipaikka Rovaniemi
on todettu päteväksi toteuttajaksi seuraavilla toimialoilla:

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi:

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

Päällystys-, kalliorakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostustyöt:
Kivi- ja maa-ainestoimitukset (6.11)

Maarakennustyöt:

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

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä:

Ranta-alueiden rakennustyöt (9.5), Vesistöjen kunnostustyöt (9.6)

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt:

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

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt:

Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt (12.2)

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

Tarkastushetkellä yrityksellä on
Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä
Ulkopuolisesti todennettu työturvallisuusjärjestelmä

RALA-pätevyystiedot on katselmoitu 26.01.2021

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

Napapiirin Kuljetus Oy
Y-tunnus 0195373-5

kotipaikka Rovaniemi
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: 27.01.2021

Yrityksen nimi

Napapiirin Kuljetus Oy

Y-tunnus

0195373-5

RALAn asiakas

18.1.2000 lähtien

Todistus voimassa

28.02.2022 saakka

Kotipaikka

Rovaniemi

Osoite

Marttiinintie 10, 96300 ROVANIEMI

Puhelin

0400190351

www-osoite

www.napapiirinkuljetus.fi

Toimialue

Suomi

Emoyhtiö

0195373-5

Sisar-/tytäryhtiö

Napapiirin Kuljetus Sverige AB, Prokate Oy

Jäsenyydet

Infra ry,Kuljetuskeskusten liitto KKL

Tilaajavastuulain tiedot

Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 26.01.2021 29.03.2021 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

Taloustiedot

26.01.2021 saatavilla olleet tilinpäätöstiedot on
katselmoitu RALA-pätevyyden uusinnan yhteydessä.

Tekninen osaaminen

Yritykselle on myönnetty:
- 10 työlajipätevyyttä joihin liittyy 68 referenssiä
- 4 pääurakointipätevyyttä joihin liittyy 51 referenssiä

TILAAJAVASTUULAIN TIEDOT
Luotettava Kumppani -raportti voimassa: 26.01.2021 - 29.03.2021 Tietolähteiden perusteella yritys on hoitanut
tilaajavastuulain edellyttämät velvoitteet.

YTJ-tiedot

päivitetty 26.01.2021 lähde: Suomen Asiakastieto Oy

Päätoimiala kaupparekisterissä

Muu kuljetusvälitys

Verohallinnon perustiedot

Rekisterissä (alkaen 09.06.1978)

Arvonlisäverovelvollisuus

Kiinteistoön kaöyttoöoikeuden luovuttamisesta (13.09.2002),
Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvollinen (01.06.1994)

Ennakkoperintärekisteri

Rekisterissä (alkaen 01.03.1995)

Kaupparekisteri

Rekisterissä (alkaen 04.08.1967)

Työnantajarekisteri

Rekisterissä (päivitetty 26.01.2021)

Liiketoimintakiellot

Ei liiketoimintakieltoja (päivitetty 26.01.2021)

Asiakkaan ilmoittamat ja tietopyyntöjen kautta saadut tiedot
Veromaksutiedot

Maksettu (päivitetty 30.12.2020, lähde: Verohallinto)

Eläkevakuutus (TyEL)

Maksettu (päivitetty 29.12.2020, lähde: Eläkevakuutusyhtiö)

Noudatettavat työehtosopimukset

MAA JA VESIRAKENNUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS

Tapaturmavakuutus

LähiTapiola (Lakisääteinen tapaturmavakuutus)

Työterveyshuolto

Mehiläinen Oy
Suomen Terveystalo Oy

TEKNINEN OSAAMINEN
Toimiala

Referenssien numerot

Päällystys-, kalliorakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostustyöt
6.11 Kivi- ja maa-ainestoimitukset

52 68 69 72 89 102 105 106
112 113

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys

64 94 95 103 107 110 112 113
114 115 116 117 118 119 120 121

123 124 125
7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt

93 97 107 109 111

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt

50 83 84

9.6 Vesistöjen kunnostustyöt

73 83 122 126

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

85 93 97 107 125

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat

64 92 96 98 99 108 114 115
116 117 118 119 121

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt

18 61 62

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut

52 65 74

15.7 Kuljetuspalvelut

52 72 106

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

53 71 75 88 98 99 114 115
116 117 118 119 121 123 124

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt

79 87 91 103 111

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut

47 53 64 70 71 75 76 80
81 82 86 98 108 114 115 116
117 118 119 121 123 124

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt

66 70 78 83 90 100 101 107
120

Erikoiskalusto ja menetelmät

Kuljetus- ja työkonepalvelun piiriin kuuluu n. 135 maansiirtopuolen
kuorma-autoa sekä 45 kpl maarakennuskoneita.

Lisätietoja

Toimialaan 18.6a liittyy tarkennus: Myös putkisillat
Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt tuotesertifikaatin (CE-merkintä)
seuraaville kiviaineksille:
Asfalttikiviainekset, Sitomattomat kiviainekset, Raidesepelikiviainekset,
Betonikiviainekset.
2 alueyksikköä Lapin läänissä (Etelä-Lappi, Pohjois-Lappi).
Yrityksellä on n. 70 maa-ainesaluetta Lapissa.

Laatu-, ympäristö- ja työturvallisuus
Laadunhallinta

Ulkopuolisesti todennettu laadunhallintajärjestelmä
ISO 9001:2015 (BVQi), soveltamisala: Maarakentaminen,
maa- ja kiviainesmyynti, kuljetus- ja konetyöpalvelu sekä
poltto - ja voiteluainekauppa. Kiviainesten CEmerkintäoikeus.

Ympäristöasioiden hallinnan taso

Ulkopuolisesti todennettu ympäristöjärjestelmä
ISO 14001:2015 (BVQi), soveltamisala: Maarakentaminen,
maa- ja kiviainesmyynti, kuljetus- ja konetyöpalvelu sekä
poltto - ja voiteluainekauppa.

Työturvallisuusasioiden hallinnan taso

Ulkopuolisesti todennettu työturvallisuusjärjestelmä

TALOUSTIEDOT
26.01.2021 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%)

55,54

47,56

48,24

Bruttotulos

5,94

5,19

4,66

Maksetut palkat

2,31

1,86

1,68

Henkilöstökulut

2,81

2,25

2,05

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

0,80

0,89

0,62

Taseen loppusumma

17,61

12,68

10,76

Maksuvalmius (quick ratio)

1,10

0,80

0,90

Omavaraisuusaste

0,47

0,45

0,48

Projektit tuloutetaan

Valmiusasteen perusteella

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

HENKILÖSTÖRESURSSIT
Tilikausi

1.1. - 31.12.2019

Toimihenkilöiden lukumäärä

29

toimihenkilöistä vastaavien työnjohtajien lkm

14

Työntekijöiden lukumäärä

1.1. - 31.12.2018

1.1. - 31.12.2017

38

35

37

Tapaturmien lukumäärä

1

ei saatavilla

1

Johto/avainhenkilöt

Toimitusjohtaja Teppo Kyrö yhdyskuntateknikko
Rakennuspäällikkö Hannu Ekonoja, insinööri.
Talouspäällikkö Minna Rautapää, hallintotieteiden maisteri.
Liiketoimintapäällikkö Juha Laiho, insinööri

VASTUUVAKUUTUSTIEDOT
Toiminnan vastuuvakuutus

REFERENSSIYHTEENVETO
Päällystys-, kalliorakennus- ja murskaustyöt sekä materiaalin jalostustyöt
6.11 Kivi- ja maa-ainestoimitukset
#52. Rovaniemen lentoaseman kiviaineshankinta ja Rovaniemi
maarakennusurakka 2016
R a kennut t a ja

Finavia Oyj

Yht eyshenkilö

Pekka Nielikäinen

Va lmist umisvuosi

2016

Kest o
Sop imussumma

6 kk
1,1 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Aliurakka

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

yksikköhinta

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Oman kalliokiviaineksen toimitus murskattavaksi ja murskattujen
tuotteiden toimitus lentoasemalle n. 130 000t. KKH työt, höyläykset
ja kaivumaiden kuljetukset lentoasemalla.

2%
1 kpl
Pääosa toimitetun kiviaineksen murakaustyöstä Finavian omana työnä. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus
Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#68. Kiviainestoimitukset Tornion betoniasemalle

Tervola/ Tornio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Betonikiviaineksen murskaus ja toimitus betoniasemalle

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Ruskon Betoni Oy
Arto Väänänen
2016
72 kk
0,3 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

50 %
1 kpl
urakka alkanut v. 2010, jatkuu toistaiseksi.

Lisä t iet oja

#69. Kiviaineksen hankintasopimus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Betonikiviainesten murskaus ja toimitus Rovaniemen
betoniasemalle

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Napapiirin Betoni Oy
Ilkka Väänänen
2016
192 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
50 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

Urakka alkanut v. 2000, jatkuu toistaiseksi.

#72. VT 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla

Rovaniemi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Graniittirakennus Kallio Oy

materiaalitoimitukset ja kuljetuspalvelut

Kest o
Sop imussumma

18 kk
2,2 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta
20 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Jorma Härkönen
2016

1 kpl

#89. Lemminkäinen VT21 kiviainestoimitukset

Muonio/Kilpisjärvi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kiviainesten toimitus, Lemminkäinen Infra Oy:n VT21 urakkaan.
Toimitusurakkaan sisältyi rakennekerroksiin tarvittavat
kiviainekset, sekä päällystekivet.

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

Lemminkäinen Infra Oy
Mikko Kuusisto
2017
6 kk
2,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
2 kpl

#102. Kittilän lentokentän rullaustien
kiviainestoimitukset

Kittilä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Destia Oy

kiviainesten murskaus ja toimitus

Kest o
Sop imussumma

12 kk
1,25 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Ville Mäki - Lohiluoma
2019

yksikköhinta
40 %
2 kpl

#105. Martimojoen siltatyömaan kiviainestoimitukset

Ylitornio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kreate Oy

Kiviainesten toimitus siltatyömaalle

Kest o
Sop imussumma

10 kk
0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

Juha Schönberg
2019

yksikköhinta
4%
1 kpl

#106. Tervolan keskustien kiviainestoimitukset

Tervola

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Destia Oy

Kiviainestoimitukset ja maanajot Tervolan keskustien
saneerausurakassa

Kest o
Sop imussumma

7 kk
0,27 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Heikki Kinnunen
2019

0 kpl

#112. Tienpäällystysurakat DHJ LAP ELY ET1 2020 ja
DHJ LAP ELY ET 3 2020

Rovaniemi, Ranua ja Pello

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Päällyste- ja rakenteen parantamiskohteiden toimitus n. 200
000 t sekä rakenteen parantamistyöt

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

Skanska Industrial Solutions Oy
Vesa Räme ja Pentti Katermaa
2020
5 kk
3,97 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
20 %
4 kpl

#113. Tienpäällytysurakka DHJ LAP ELY ET 2 2020

Pello, Tornio, Rovaniemi ja Kemi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Päällystekiviä ja rakentemis parantamistöiden kiviainekset n. 70
000 t ja rakenteenparantamistyöt

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

Peab Industri Oy / Peab Asfalt
Petteri Törmänen
2020
5 kk
1,02 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
20 %
4 kpl

Maarakennustyöt
7.1 Maanleikkaus ja -kaivu sekä pengerrys
#64. Salmivaarantien alueen peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Katujen peruskorjaus ja vesihuoltotyöt Salmivaarantien alueella:
-vanhojen putkijohtojen ja kaivojen purkutyöt
-pintamaiden ja päällysteiden poistot
-salaojat ja kaivot
-maanleikkaukset
-suodatinkankaat
-suodatin ja kantavat kerrokset omista kiviaineksista
-päällystepohjat ja piennartäytteet
-kenttäkiveykset
-upotettavat betoniset reunatuet
-nurmialueet ja katupuut istutettuina
-hulevesiviemärit ja -kaivot
-liikennemerkit
-katuvalaistus
-putkikaivantojen kaivut ja täytöt sekä asennusalustat
-jätevesiviemärit ja kaivot
-vesijohdot ja sulkuventtiilit
-palovesiasema

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2018
16 kk
0,576 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
6 kpl

Lisä t iet oja

Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen periaatteella. Katutöiden tilaajana Rovaniemen
kaupunki ja vesihuoltotöiden tilaajana Napapiirin Vesi Oy. Katutöiden urakkasumma n. 0.458 M€ ja
vesihuoltotöiden urakkasumma n. 0,118 M€. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0)
nimissä.

#94. Luusuantien palvelutalo

Kemijärvi

R a kennut t a ja

Palvelutalon maarakennustyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Lapti Oy
Antti Tyni
2018
8 kk
0,26 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
0%

Aliha nkkijoid en lkm

0 kpl

#95. Indoor 3-5, maanrakennustyöt

Ivalo

R a kennut t a ja

Indoor 3-5 hallien maanrakennustyöt

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

Test World Oy
Janne Seurujärvi
2018
20 kk
1,8 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
kokonaishinta
10 %
3 kpl

#103. Kivilompolon rajanylityspaikan
liikennejärjestelyt

Enontekiö

R a kennut t a ja

Lapin ELY - keskus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tomi Tiuraniemi
2019

Kivilompolon uuden tullirakennuksen maarakennustyöt ja
liikennejärjestelyt

Kest o
Sop imussumma

17 kk
2,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
25 %
3 kpl

#107. Prisma Rovaniemi laajennus ja
peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Maarakennus- ja purku-urakka Urakka koostuu n. 80:stä eri
litterasta ja urakan keskeiset osat ovat seuraavat: -puurakenteisten
hallien sekä yhden peltihallin purkutyöt -purettavat nykyiset
pintarakenteet, maanalaiset putkistot sekä kiskot ja ratapölkyt maaleikkaukset ja massanvaihdon kaivut -perustusten alapuoliset
kaivut -massanvaihdon- ja muut täytöt -salaojat kaivoineen hulevesijärjestelmä putkineen ja kaivoineen’ -suodatinkankaat suodatin- ja kantavat kerrokset omilla kiviaineksilla -asfaltoinnit

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

Arinan Kiinteistöt Oy
Seppo Jakola/ Tuukka Päkkilä
2018
16 kk
1,933 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

47 %
14 kpl

Lisä t iet oja

profilointeineen -betonikiveykset, sauva- ja golf-kivet -upotettavat
betoniset reunakivet -kasvualustat, nurmikot, pensaat ja puut
istutettuina -liikennemerkit, linja- ja pienmerkinnät -kaapeli- ja
sähkökaivannot ja -täytöt
-perustusten alapuoliset- ja sisätäytöt
Monimuotoinen vaativa maarakennusurakka. Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen
periaatteella. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#110. Sodankylän hyvinvointikeskus

Sodankylä

R a kennut t a ja

YIT - Rakennus Oy

Hyvinvointikeskuksen maarakennustyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Esa Ylisuutala
2019
38 kk

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

0,87 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
15 %
2 kpl

#112. Tienpäällystysurakat DHJ LAP ELY ET1 2020 ja
DHJ LAP ELY ET 3 2020

Rovaniemi, Ranua ja Pello

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Skanska Industrial Solutions Oy

Päällyste- ja rakenteen parantamiskohteiden toimitus n. 200
000 t sekä rakenteen parantamistyöt

Kest o
Sop imussumma

5 kk
3,97 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta
20 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Vesa Räme ja Pentti Katermaa
2020

4 kpl

#113. Tienpäällytysurakka DHJ LAP ELY ET 2 2020

Pello, Tornio, Rovaniemi ja Kemi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Peab Industri Oy / Peab Asfalt

Päällystekiviä ja rakentemis parantamistöiden kiviainekset n. 70
000 t ja rakenteenparantamistyöt

Kest o
Sop imussumma

5 kk
1,02 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Aliurakka
yksikköhinta
20 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

Petteri Törmänen
2020

4 kpl

#114. Lapinkävijäntien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot,
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällystykset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

8 kk
1,91 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
3 kpl

#115. Jäämerentien peruskorjaus välillä Kt78 Lautatie

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällytystyöt ja
vihetyöt. Kunnallistekniset työt jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
8 kk
1,70 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
5 kpl

#116. Golfkentäntien alueen rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun ja alueen rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet
ja putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus, sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
8 kk
1,30 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
6 kpl

#117. Ruokolammentien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,70 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
15 %
4 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#118. Kairatien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset,
päällystystyöt ja vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja
vesijohtolinjat, katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
6 kk
1,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
5 kpl

#119. Kuolpunantien ja Korppiojantien kaava-katujen
sekä vesihuollon rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Inarin Kunta
Kari Aalto

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2020
3 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

15 %
3 kpl

#120. Juutuanpolun ulkoilureitin rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Inarin Kunta ja Metsähallitus
Kari Aalto ja Markku Välitalo

Ulkoilureitin ja valaistuksen rakentaminen

Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2020
2 kk
0,22 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

10 %
2 kpl

#121. Kittilän kadut 2019

Kittilä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt sekä
katuvalaistustyöt ja liikennemerkkien asentaminen

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

Kittilän kunta
Lauri Kurula
2020
8 kk
0,67 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
3 kpl

#123. Koivutien ja Koivukujan parantaminen

Ranua

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Katujen peruskorjaus sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: hulevesilinjat, katuvalaistus ja liikennemerkit

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

Ranuan kunta
Risto Niemelä
2020
5 kk
0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
2 kpl

#124. Repotien rakentaminen

Ranua

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, vihertyöt, katuvalaistus
ja liikennemerkit

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

Ranuan kunta
Risto Niemelä
2020
5 kk
0,24 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
2 kpl

#125. As Oy Eteläranta 65-69 pihan korjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Piha-alueen saneeraus ja rakennusten salaojien uusiminen

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

As Oy Eteläranta 65-69
Jarmo Tuomikoski
2020
5 kk
0,14 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
1 kpl

7.4 Maarakentamisen alue- ja pihatyöt
#93. As Oy Metsäkaira
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

Rovaniemi

As Oy Metsäkaira
Kerrostalon salaojituksen ja piha - alueiden uusiminen
Timo Bruun
2017
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
2 kpl
alihankintana sähkö - ja päällystystyöt

#97. Urakoitisijan varikkoalue

Sodankylä

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

6000m2 varikkoalueen rakentaminen, sisältäen sadevesi- ja
öljynerotusjärjestelmän.

Boliden Kevitsa Mining Oy
Petteri Back
2018
2 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#107. Prisma Rovaniemi laajennus ja
peruskorjaus
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

Rovaniemi

Arinan Kiinteistöt Oy
Seppo Jakola/ Tuukka Päkkilä
2018
16 kk
1,933 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
47 %
14 kpl

Maarakennus- ja purku-urakka Urakka koostuu n. 80:stä eri
litterasta ja urakan keskeiset osat ovat seuraavat: -puurakenteisten
hallien sekä yhden peltihallin purkutyöt -purettavat nykyiset
pintarakenteet, maanalaiset putkistot sekä kiskot ja ratapölkyt maaleikkaukset ja massanvaihdon kaivut -perustusten alapuoliset
kaivut -massanvaihdon- ja muut täytöt -salaojat kaivoineen hulevesijärjestelmä putkineen ja kaivoineen’ -suodatinkankaat suodatin- ja kantavat kerrokset omilla kiviaineksilla -asfaltoinnit
profilointeineen -betonikiveykset, sauva- ja golf-kivet -upotettavat
betoniset reunakivet -kasvualustat, nurmikot, pensaat ja puut
istutettuina -liikennemerkit, linja- ja pienmerkinnät -kaapeli- ja
sähkökaivannot ja -täytöt
-perustusten alapuoliset- ja sisätäytöt
Monimuotoinen vaativa maarakennusurakka. Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen
periaatteella. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#109. Inarin torin rakentaminen

Inari

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 torin rakentaminen

Inarin kunta
Kari Aalto
2020
12 kk
0,48 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
3 kpl

#111. Kasarmien 6 ja 7 maarakennustyöt,
Sodankylä

Sodankylä

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

Kasarmien maarakennustyöt

Puolustushallinnon rakennuslaitos
Ari Hirvelä
2019
14 kk
1,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

Vesirakennustyöt merellä ja sisävesillä
9.5 Ranta-alueiden rakennustyöt
#50. Loue - Tervola rannansuojaukset 2017

Tervola

R a kennut t a ja

Kemijoki Oy

rannansuojauksen rakentaminen n. 2,9km matkalle

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Marko Talvensaari
2017
3 kk
0,46 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
0%
0 kpl

#83. Kairalan alueen ympäristönhoitotyöt

Pelkosenniemi

R a kennut t a ja

Kemijoki oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Marko Talvensaari
2016
8 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Rannansuojauksia, veneväylän ruoppausta, vedenvälitysputken
rakentaminen, veneenpitopaikkojen rakentamista

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

kokonaishinta
0%
0 kpl

#84. Kairalan alueen ympäristönhoitotyöt 2017

Pelkosenniemi

R a kennut t a ja

Kemijoki Oy

vesistöruoppausta ja rantojen suojauksia

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Marko Talvensaari
2017
2 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
0%
0 kpl

9.6 Vesistöjen kunnostustyöt
#73. Konttijärven pohjapadon korjaaminen

Rovaniemi

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

pohjapadon korjaaminen

Lapin ELY - keskus
Juha Kuivalainen
2016
1 kk
0,040 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
1 kpl

#83. Kairalan alueen ympäristönhoitotyöt

Pelkosenniemi

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

Rannansuojauksia, veneväylän ruoppausta, vedenvälitysputken
rakentaminen, veneenpitopaikkojen rakentamista

Kemijoki oy
Marko Talvensaari
2016
8 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#122. Lahnalompolon ennallistaminen

Pello

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

Kalankasvatuslammen ennalistaminen luonnontilaan

Lapin Ely-keskus
Juha Kuivalainen
2020
2 kk
0,08 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
2 kpl

#126. Loppauslammen ja Raakunlammen
ennallistaminen

Kemijärvi

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

Luonnonlammikkojen ennallistaminen

Lapin Ely-keskus
Juha Kuivalainen
2020
2 kk
0,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
1 kpl

Putki- ja johtolinjojen rakennustyöt
10.1a Rakennuksen ulkopuoliset tontilla olevat vesi- ja viemärijärjestelmät
#85. Kiinteistö Oy Pyhälinna

Pelkosenniemi

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

3 lomakiinteistön maarakenustyöt sisältäen vesihuollon

Oulun Rakennusteho Oy
Keijo Tervola
2017
7 kk
0,12 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#93. As Oy Metsäkaira
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

Rovaniemi

As Oy Metsäkaira
Kerrostalon salaojituksen ja piha - alueiden uusiminen
Timo Bruun
2017
3 kk
0,1 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
2 kpl
alihankintana sähkö - ja päällystystyöt

#97. Urakoitisijan varikkoalue

Sodankylä

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

6000m2 varikkoalueen rakentaminen, sisältäen sadevesi- ja
öljynerotusjärjestelmän.

Boliden Kevitsa Mining Oy
Petteri Back
2018
2 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#107. Prisma Rovaniemi laajennus ja
peruskorjaus
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

Rovaniemi

Arinan Kiinteistöt Oy
Seppo Jakola/ Tuukka Päkkilä
2018
16 kk
1,933 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
47 %
14 kpl

Maarakennus- ja purku-urakka Urakka koostuu n. 80:stä eri
litterasta ja urakan keskeiset osat ovat seuraavat: -puurakenteisten
hallien sekä yhden peltihallin purkutyöt -purettavat nykyiset
pintarakenteet, maanalaiset putkistot sekä kiskot ja ratapölkyt maaleikkaukset ja massanvaihdon kaivut -perustusten alapuoliset
kaivut -massanvaihdon- ja muut täytöt -salaojat kaivoineen hulevesijärjestelmä putkineen ja kaivoineen’ -suodatinkankaat suodatin- ja kantavat kerrokset omilla kiviaineksilla -asfaltoinnit
profilointeineen -betonikiveykset, sauva- ja golf-kivet -upotettavat
betoniset reunakivet -kasvualustat, nurmikot, pensaat ja puut
istutettuina -liikennemerkit, linja- ja pienmerkinnät -kaapeli- ja
sähkökaivannot ja -täytöt
-perustusten alapuoliset- ja sisätäytöt
Monimuotoinen vaativa maarakennusurakka. Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen
periaatteella. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#125. As Oy Eteläranta 65-69 pihan korjaus

Rovaniemi

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

Piha-alueen saneeraus ja rakennusten salaojien uusiminen

As Oy Eteläranta 65-69
Jarmo Tuomikoski
2020
5 kk
0,14 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
1 kpl

10.1b Vesi- ja viemärijohtolinjat
#64. Salmivaarantien alueen peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2018
16 kk
0,576 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Katujen peruskorjaus ja vesihuoltotyöt Salmivaarantien alueella:
-vanhojen putkijohtojen ja kaivojen purkutyöt
-pintamaiden ja päällysteiden poistot
-salaojat ja kaivot
-maanleikkaukset
-suodatinkankaat
-suodatin ja kantavat kerrokset omista kiviaineksista
-päällystepohjat ja piennartäytteet
-kenttäkiveykset
-upotettavat betoniset reunatuet
-nurmialueet ja katupuut istutettuina
-hulevesiviemärit ja -kaivot
-liikennemerkit
-katuvalaistus
-putkikaivantojen kaivut ja täytöt sekä asennusalustat
-jätevesiviemärit ja kaivot
-vesijohdot ja sulkuventtiilit
-palovesiasema

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

Lisä t iet oja

yksikköhinta
10 %
6 kpl

Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen periaatteella. Katutöiden tilaajana Rovaniemen
kaupunki ja vesihuoltotöiden tilaajana Napapiirin Vesi Oy. Katutöiden urakkasumma n. 0.458 M€ ja
vesihuoltotöiden urakkasumma n. 0,118 M€. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0)
nimissä.

#92. Heposuon yhdysvesijohdon ja paineviemärin Rovaniemi
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

Napapiirin Vesi Oy
Jukka Tiuraniemi

Yhdysvesijohdon ja paineviemärilinjan rakentaminen n. 1500m.

2018
4 kk
0,11 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

#96. Jeesiöntien saneeraus 2018

Sodankylä

R a kennut t a ja

Kunnalistekniikan saneerausta ja tierakenteen 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

Sodankylän kunta
Jani Kiemunki
2018
4 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
2 kpl

#98. Etelärannan peruskorjaus, UO 2

Rovaniemi

R a kennut t a ja

kadun ja vesihuollon saneeraus

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin
vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma
Sop imusmuot o

2019
10 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
15 %
2 kpl

#99. Santasportin alueen vesihuoltojärjestelyt,
vh-linjat

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Napapiirin Vesi Oy

Vesihuoltolinjojen rakentaminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o
Sop imussumma

Jukka Tiuraniemi
2019
8 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

yksikköhinta
Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

30 %
3 kpl

#108. Juutuanpolun ja Metsänhoitajantien
rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen

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

Inarin kunta
Kari Aalto
2019
8 kk
0,52 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
10 %
1 kpl

#114. Lapinkävijäntien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot,
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällystykset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
8 kk
1,91 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
3 kpl

#115. Jäämerentien peruskorjaus välillä Kt78 Lautatie

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällytystyöt ja
vihetyöt. Kunnallistekniset työt jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
8 kk
1,70 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
20 %
5 kpl

#116. Golfkentäntien alueen rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun ja alueen rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat, katuvalaistus,
sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
8 kk
1,30 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
6 kpl

#117. Ruokolammentien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat, katuvalaistus
sekä liikennemerkit

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

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
5 kk
0,70 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
4 kpl

#118. Kairatien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi
Kest o

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020
6 kk
1,03 milj. € (alv 0%)

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset,
päällystystyöt ja vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja
vesijohtolinjat, katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Kokonaisurakka
yksikköhinta
25 %
5 kpl

#119. Kuolpunantien ja Korppiojantien kaava-katujen
sekä vesihuollon rakentaminen

Inari

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

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

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

Inarin Kunta
Kari Aalto
2020
3 kk
0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
3 kpl

Kittilä

#121. Kittilän kadut 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

Kittilän kunta
Lauri Kurula
2020
8 kk
0,67 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
3 kpl

Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt sekä katuvalaistustyöt ja liikennemerkkien
asentaminen

Väylien ja alueiden kunnossapitotyöt
12.2 Liikennealueiden talvikunnossapitotyöt
#18. Alueurakka Rovaniemi 2012-2017

Rovaniemi

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

380 km tiestön talvihoito

Yit Rakennus Oy (Lapin Ely-keskus)
Esa Pöyliö
2017
60 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
%
kpl

#61. Liikennealueiden talvikunnossapito: Koneja kuorma-autotyöt
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

Napapiirin Infra Oy
Katujen auraus- ja hiekoitustyöt sekä lumen ajoja:
3 kpl KUP 110 ja 1 kpl KUP 100
Ari Aspegren
5 kpl KA (lumen ajo)
2018
6,5 kk
0,232 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Urakka-aika 15.10.2017-30.4.2018. Urakassa optio ajalle 15.10.2018-31.1.2019 joka otettu käyttöön.
Urakksumma ilmoitettu huhtikuun -18 loppuun. Lumen ajot suoritettu yksikköhinnalla. Urakka toteutettu
Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#62. Hoidon ylläpidon alueurakka Rovaniemi
2017 - 2022
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

Rovaniemi

Rovaniemi

NCC Suomi Oy
Talvihoitoreitti 1-KA, auraukset, alusterä- ja hiekoitustyöt ajalla 1.1030.4. Reitillä 1b, II ja III luokan tiestöä.
Arttu Pöyry
2018
6 kk
0,065 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl
Urakkahinnan osalta on ilmoitettu ensimmäisen talvikauden 2017-2018 hinta. Urakkasopimus on vuoteen
Sopimus on voimassa 15.4.2022 asti. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

Kone- ja laitevuokrauspalvelut sekä rakentamisen palvelut
15.5 Konepalvelut
#52. Rovaniemen lentoaseman kiviaineshankinta Rovaniemi
ja maarakennusurakka 2016
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

Finavia Oyj
Oman kalliokiviaineksen toimitus murskattavaksi ja murskattujen
tuotteiden toimitus lentoasemalle n. 130 000t. KKH työt, höyläykset ja
Pekka Nielikäinen
kaivumaiden kuljetukset lentoasemalla.
2016
6 kk
1,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
2%
1 kpl
Pääosa toimitetun kiviaineksen murakaustyöstä Finavian omana työnä. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy
(y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#65. Työkonepalvelut, kaivinkoneet ja
pyötäkuormaajat
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

Rovaniemi

Napapiirin Infra Oy
Kaivutyöt Rovaniemen kaupungin ja Napapiirin Infra Oy: eri työmailla,
tilaajan kulloisenkin tarpeen mukaan.
Ari Aspegren
2018
36 kk
0,983 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
laskutyö
0%
0 kpl
Vuoden 2016 alusta vuoden 2018 loppuun 2 kpl KKHt25 ja 1 kpl KKHp19. Em. koneiden lisäksi vuoden 2018
alusta loppuun 1 kpl KKHt25. Eli 3xKKH 36kk ja 1xKKH 12kk. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus
0192196-0) nimissä.

#74. työkonepalvelut kaivinkoneet ja
pyöräkuormaajat 2016

Rovaniemi

R a kennut t a ja

työkonepalvelut tienrakennus - ja talvihoitokohteisiin

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

Rovaniemen kaupunki /
Rovaniemen Infra Oy
Ari Aspegren
2016
12 kk
0,15 milj. € (alv 0%)
Jaettu urakka
laskutyö
0%
0 kpl

15.7 Kuljetuspalvelut
#52. Rovaniemen lentoaseman kiviaineshankinta ja Rovaniemi
maarakennusurakka 2016
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

Finavia Oyj
Oman kalliokiviaineksen toimitus murskattavaksi ja murskattujen
tuotteiden toimitus lentoasemalle n. 130 000t. KKH työt, höyläykset
Pekka Nielikäinen
ja kaivumaiden kuljetukset lentoasemalla.
2016
6 kk
1,1 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
2%
1 kpl
Pääosa toimitetun kiviaineksen murakaustyöstä Finavian omana työnä. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus
Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#72. VT 4 parantaminen Rovaniemen kohdalla

Rovaniemi

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

materiaalitoimitukset ja kuljetuspalvelut

Graniittirakennus Kallio Oy
Jorma Härkönen
2016
18 kk
2,2 milj. € (alv 0%)
Aliurakka
yksikköhinta
20 %
1 kpl

#106. Tervolan keskustien kiviainestoimitukset

Tervola

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

Kiviainestoimitukset ja maanajot Tervolan keskustien
saneerausurakassa

Destia Oy
Heikki Kinnunen
2019
7 kk
0,27 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
0%
0 kpl

Maa- ja vesirakentamisen sekä teollisuusrakentamisen pääurakointi
18.3a Pääurakointi; putkilinjat ja johtoverkot
#53. Rekimatkan alueen peruskorjaus
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

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin
Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
Energia ja Vesi Oy
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi ja vesijohtolinjat.
Arvo Seppälä
Katuvalaistus ja liikennemerkit.
2016
8 kk
0,635 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
7%
1 kpl
Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

Rovaniemi

#71. Rajavartioston alue
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

Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki / Neve
Arvo Seppälä
2016
14 kk
1,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
2 kpl

Uuden asuinalueen vesi - ja viemäröintilinjojen rakentaminen,
katujen rakentaminen

#75. Puustellintien / Puustellinrinteen katujen ja
vesihuollon rakentaminen

Inari

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

katujen ja vesihuollon rakentaminen

Inarin - Lapin vesi Oy / Inarin Kunta
Kari Aalto
2016
15 kk
0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
3%
1 kpl

#88. Karigasniemen vesihuollon laajennus

Karigasniemi

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

Vesijohto ja paineviemärilinjojen rakentaminen, Karigasniemen
taajamaan.

Inarin Lapin Vesi Oy
Paulus Lepistö
2017
5 kk
0,38 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#98. Etelärannan peruskorjaus, UO 2

Rovaniemi

R a kennut t a ja

kadun ja vesihuollon 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

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin
vesi Oy
2019
10 kk
1,5 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
yksikköhinta
15 %
2 kpl

#99. Santasportin alueen vesihuoltojärjestelyt, vhlinjat

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Napapiirin Vesi Oy

Vesihuoltolinjojen rakentaminen

Yht eyshenkilö

Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2019
8 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,3 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

30 %
3 kpl

#114. Lapinkävijäntien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot,
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällystykset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Kest o
Sop imussumma

8 kk
1,91 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#115. Jäämerentien peruskorjaus välillä Kt78 Lautatie

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällytystyöt ja
vihetyöt. Kunnallistekniset työt jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Kest o
Sop imussumma

8 kk
1,70 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

5 kpl

#116. Golfkentäntien alueen rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
8 kk

Kadun ja alueen rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat, katuvalaistus,
sekä liikennemerkit

Sop imussumma

1,30 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

25 %
6 kpl

#117. Ruokolammentien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat, katuvalaistus
sekä liikennemerkit

Kest o
Sop imussumma

5 kk
0,70 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
15 %

Aliha nkkijoid en lkm

4 kpl

#118. Kairatien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi
2020

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset,
päällystystyöt ja vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja
vesijohtolinjat, katuvalaistus sekä liikennemerkit

Va lmist umisvuosi
Kest o

6 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

1,03 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

25 %
5 kpl

#119. Kuolpunantien ja Korppiojantien kaava-katujen
sekä vesihuollon rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja

Inarin Kunta

Yht eyshenkilö

Kari Aalto

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
3 kk

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,32 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

15 %
3 kpl

Kittilä

#121. Kittilän kadut 2019
R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Kittilän kunta
Lauri Kurula

Va lmist umisvuosi

2020

Kest o
Sop imussumma

8 kk
0,67 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt sekä katuvalaistustyöt ja liikennemerkkien
asentaminen

15 %
3 kpl

#123. Koivutien ja Koivukujan parantaminen

Ranua

R a kennut t a ja

Ranuan kunta

Yht eyshenkilö

Risto Niemelä

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
5 kk

Katujen peruskorjaus sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: hulevesilinjat, katuvalaistus ja
liikennemerkit

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

15 %
2 kpl

#124. Repotien rakentaminen

Ranua

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Ranuan kunta
Risto Niemelä

Va lmist umisvuosi

2020

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, vihertyöt,
katuvalaistus ja liikennemerkit

Kest o
Sop imussumma

5 kk
0,24 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

15 %
2 kpl

18.5a Pääurakointi; pohjarakentaminen, tavanomaiset pohjarakennustyöt
#79. Kingsberry, Napapiiri 2016 - 2017, Rovaniemi

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Nova - Roi Oy

Lomamökkikylän maarakennus - ja perustustyöt

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tuomo Nevala
2017

Kest o
Sop imussumma

11 kk
0,67 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
35 %

Aliha nkkijoid en lkm
Lisä t iet oja

2 kpl
alihankintana betonointi - ja vihertyöt

#87. Autohallin pihan peruskorjaus ja 2-portin tien
peruskorjaus

Sodankylä

R a kennut t a ja

Autohallin pihan peruskorjaus ja siihen liittyvä betonirakenteinen
pesulaatta (390m2), sekä 2-portin tien (450m) peruskorjaus.

Yht eyshenkilö

Puolustushallinon rakennuslaitos,
Sodankylä
Esko Viitanen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2017
5 kk

Sop imussumma

0,35 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

30 %
4 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

#91. Kilpisjärven rajanylityspaikan liikennejärjestelyt Kilpisjärvi
R a kennut t a ja

Lapin ELY-keskus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tomi Tiuraniemi
2017

Kest o

15 kk
2,9 milj. € (alv 0%)

Sop imussumma
Sop imusmuot o

Kilpisjärven uuden tullirakennuksen maanrakennustyöt.

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
25 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#103. Kivilompolon rajanylityspaikan
liikennejärjestelyt

Enontekiö

R a kennut t a ja

Lapin ELY - keskus

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Tomi Tiuraniemi
2019

Kivilompolon uuden tullirakennuksen maarakennustyöt ja
liikennejärjestelyt

Kest o

17 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

2,6 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
25 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#111. Kasarmien 6 ja 7 maarakennustyöt, Sodankylä

Sodankylä

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Puolustushallinnon rakennuslaitos
Ari Hirvelä

Kasarmien maarakennustyöt

Va lmist umisvuosi

2019
14 kk

Kest o
Sop imussumma

1,6 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e

20 %
1 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

18.6a Pääurakointi; tiet ja kadut
#47. Kaarnatien ja Visatien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki

Yht eyshenkilö

Arvo Seppälä

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
14 kk

Katujen peruskorjaus urakka, uudet katurakenteet ja putkistot:
Leikkaukset, pengerrykset, rakennekerrokset, vihertyöt,
katuvalaistus, kunnallistekniset työt (uudet JV, VS, SV ja SO linjat
taloliittymineen, liikennemerkit.

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,385 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

6%
1 kpl

Lisä t iet oja

Vaativa kohde kapeiden työalueiden sekä rinteestä virtaavien vesien johdosta. Valmiusaste 12 / 2015, 95%.
Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#53. Rekimatkan alueen peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Arvo Seppälä

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
8 kk

Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: jätevesi ja vesijohtolinjat. Katuvalaistus ja
liikennemerkit.

Sop imussumma

0,635 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

7%
1 kpl

Lisä t iet oja

Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#64. Salmivaarantien alueen peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Katujen peruskorjaus ja vesihuoltotyöt Salmivaarantien alueella:
-vanhojen putkijohtojen ja kaivojen purkutyöt
-pintamaiden ja päällysteiden poistot
-salaojat ja kaivot
-maanleikkaukset
-suodatinkankaat
-suodatin ja kantavat kerrokset omista kiviaineksista
-päällystepohjat ja piennartäytteet
-kenttäkiveykset
-upotettavat betoniset reunatuet
-nurmialueet ja katupuut istutettuina
-hulevesiviemärit ja -kaivot
-liikennemerkit
-katuvalaistus
-putkikaivantojen kaivut ja täytöt sekä asennusalustat
-jätevesiviemärit ja kaivot
-vesijohdot ja sulkuventtiilit
-palovesiasema

Yht eyshenkilö

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2018
16 kk

Sop imussumma

0,576 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

10 %
6 kpl

Aliha nkkijoid en lkm

Lisä t iet oja

Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen periaatteella. Katutöiden tilaajana Rovaniemen
kaupunki ja vesihuoltotöiden tilaajana Napapiirin Vesi Oy. Katutöiden urakkasumma n. 0.458 M€ ja
vesihuoltotöiden urakkasumma n. 0,118 M€. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0)
nimissä.

#70. MT 19621 parantaminen välillä
Viskaalinmäki - Peränportti, Ylitornio

Ylitornio

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Lapin ELY - keskus

Ylitornion Alkkulanraitin keskustaajaman saneeraustyöt, sisältäen
koko taajaman keskustien saneerauksen vesihuollosta vihertöihin.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
15 kk

Sop imussumma

2,9 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

35 %
4 kpl

Tomi Tiuraniemi

#71. Rajavartioston alue

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki / Neve

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Arvo Seppälä
2016

Uuden asuinalueen vesi - ja viemäröintilinjojen rakentaminen,
katujen rakentaminen

Kest o
Sop imussumma

14 kk
1,3 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka

Aliha nkint a -a st e

30 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

kokonaishinta

#75. Puustellintien / Puustellinrinteen katujen ja
vesihuollon rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Inarin - Lapin vesi Oy / Inarin Kunta

katujen ja vesihuollon rakentaminen

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
15 kk

Sop imussumma

0,3 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

3%
1 kpl

Kari Aalto

Inari

#76. Area 5
R a kennut t a ja

Test World Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Janne Seurujärvi
2016

Kest o
Sop imussumma

4 kk
0,22 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
5%

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

Yhdystien ja putkisillan rakentaminen

#80. Ranuan kunnanviraston ja koulun
liikennejärjestelyt, kaavateiden päällystys

Ranua

R a kennut t a ja

Ranuan kunta

Tien ja liikennealueiden rakentaminen, kaavateiden päällystys

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Lauri Kauhanen
2017

Kest o

3 kk
0,57 milj. € (alv 0%)

Sop imussumma
Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
50 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

Lisä t iet oja

alihankintana päällysteet, kiveykset, valaistus

#81. Vonkamiehentien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki / NaVe

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Arvo Seppälä
2017

kadun saneeraus sisältäen myös vesi - ja viemärilinjojen
saneerauksen

Kest o

4 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,38 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

Lisä t iet oja

alihankintana valaistustyöt

#82. Puomikujan ja Puomipolun rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki / NaVe

uuden kaava - alueen katujen ja vesihuollon rakentaminen

Yht eyshenkilö

Arvo Seppälä
2017

Va lmist umisvuosi
Kest o

6 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,28 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

10 %
1 kpl

Lisä t iet oja

alihankintana valaistustyöt

#86. Area 5 + putkisillan rakennus

Ivalo

R a kennut t a ja

Test World Oy

Yht eyshenkilö

Janne Seurujärvi

Sorapintaisen yhdystien, sekä putkisillan rakentaminen Akujoen
ylitse.

Va lmist umisvuosi
Kest o

2016
4 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,2 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

kokonaishinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

15 %
1 kpl

#98. Etelärannan peruskorjaus, UO 2

Rovaniemi

R a kennut t a ja

kadun ja vesihuollon saneeraus

Rovaniemen kaupunki / Napapiirin
vesi Oy

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

2019

Kest o
Sop imussumma

10 kk
1,5 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
15 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#108. Juutuanpolun ja Metsänhoitajantien
rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja

Inarin kunta

Katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kari Aalto
2019

Kest o
Sop imussumma

8 kk
0,52 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

1 kpl

#114. Lapinkävijäntien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
8 kk

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot,
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällystykset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Sop imussumma

1,91 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
20 %
3 kpl

#115. Jäämerentien peruskorjaus välillä Kt78 Lautatie

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
8 kk

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, päällytystyöt ja
vihetyöt. Kunnallistekniset työt jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Sop imussumma

1,70 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

20 %
5 kpl

#116. Golfkentäntien alueen rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun ja alueen rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet
ja putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus, sekä liikennemerkit

Yht eyshenkilö

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi

2020

Kest o
Sop imussumma

8 kk
1,30 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

25 %
6 kpl

#117. Ruokolammentien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy

Yht eyshenkilö

Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
5 kk

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,70 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

15 %
4 kpl

#118. Kairatien peruskorjaus

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Kadun peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset,
päällystystyöt ja vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja
vesijohtolinjat, katuvalaistus sekä liikennemerkit

Yht eyshenkilö

Rovaniemen kaupunki ja Napapiirin
Energia ja Vesi Oy
Jani Riihiniemi ja Jukka Tiuraniemi

Va lmist umisvuosi

2020

Kest o
Sop imussumma

6 kk
1,03 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka
yksikköhinta

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

25 %
5 kpl

#119. Kuolpunantien ja Korppiojantien kaava-katujen
sekä vesihuollon rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet rakennekerrokset ja
vihertyöt. Kunnallistekniset työt: jätevesi- ja vesijohtolinjat,
katuvalaistus sekä liikennemerkit

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Inarin Kunta
Kari Aalto
2020

Kest o
Sop imussumma

3 kk
0,32 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
15 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

Kittilä

#121. Kittilän kadut 2019
R a kennut t a ja

Kittilän kunta

Yht eyshenkilö

Lauri Kurula

Va lmist umisvuosi
Kest o

2020
8 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,67 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

15 %
3 kpl

Katujen peruskorjaus, sisältäen uudet katurakenteet ja
putkistot. Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja
vihertyöt sekä katuvalaistustyöt ja liikennemerkkien
asentaminen

#123. Koivutien ja Koivukujan parantaminen

Ranua

R a kennut t a ja

Ranuan kunta

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Risto Niemelä
2020

Katujen peruskorjaus sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset ja vihertyöt.
Kunnallistekniset työt: hulevesilinjat, katuvalaistus ja liikennemerkit

Kest o

5 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

0,33 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

Ma ksup er ust e

yksikköhinta
15 %

Aliha nkint a -a st e
Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#124. Repotien rakentaminen

Ranua

R a kennut t a ja
Yht eyshenkilö

Ranuan kunta
Risto Niemelä

Va lmist umisvuosi

2020

Kadun rakentaminen, sisältäen uudet katurakenteet ja putkistot.
Leikkaukset, penkereet, rakennekerrokset, vihertyöt, katuvalaistus
ja liikennemerkit

Kest o
Sop imussumma

5 kk
0,24 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o
Ma ksup er ust e

Kokonaisurakka
yksikköhinta

Aliha nkint a -a st e

15 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

18.9a Pääurakointi; muut maa- ja vesirakennustyöt
#66. As Oy Valtakatu 38, Pihan, pohjakerroksen ja
kellarikerroksen korjaus
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

Rovaniemi

Asunto-osakeyhtiö Valtakatu 38
Kari Anttonen
2018
18 kk
0,688 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
68 %
13 kpl

Kokonaisurakkaan kuuluivat kerrostalon pihan, pohjakerroksen ja
kellarikerroksen
(sis. ryömintätila) korjaustyöt LVI-sekä sähkötöineen.
Monimuotoinen urakka sisältäen mm. seuraavia töitä:
-piha-alueen kaivut ja täytöt asfaltointeineen
-alapohjan alipaineistus ja kellarikerroksen ilmanvaihtotyöt
-ulkopuolisten vesi- ja viemäriputkistojen uusiminen
kellarikerrokseen saakka
-perusmuurin valutyöt ja eristykset sekä salaojitukset
-portaiden valutyöt
-pihakiveykset, -muurit metallikaiteineen ja istutukset
-holvin lisälämmöneristys
-tarvittavat purku- ja timanttityöt
-poistoilmakanavan rakentaminen vesikatolle
-pyöräkatoksen rakentaminen
-kellaritilojen lattiapäällysteet ja maalaukset
-pihavalaistus ym. sähkötyöt
Vaativa kohde sisältäen paljon myös talonrakennusteknisiä töitä. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (ytunnus 0192196-0) nimissä.

#70. MT 19621 parantaminen välillä Viskaalinmäki - Ylitornio
Peränportti, Ylitornio
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

Lapin ELY - keskus
Tomi Tiuraniemi
2016
15 kk
2,9 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
35 %
4 kpl

Ylitornion Alkkulanraitin keskustaajaman saneeraustyöt, sisältäen
koko taajaman keskustien saneerauksen vesihuollosta vihertöihin.

#78. As Oy Tervaskatu pihasaneeraus

Rovaniemi

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

2 kerrostalon pihasaneeraus : massanvaihdot, SV-viemäröinnit,
salaojitukset, vedeneristykset, betonirakenteet, päällysteet.

Suomen kuntotekniikka Oy
Matti Arola
2017
7 kk
0,42 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
30 %
4 kpl

#83. Kairalan alueen ympäristönhoitotyöt

Pelkosenniemi

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

Rannansuojauksia, veneväylän ruoppausta, vedenvälitysputken
rakentaminen, veneenpitopaikkojen rakentamista

Kemijoki oy
Marko Talvensaari
2016
8 kk
0,4 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
0%
0 kpl

#90. Kolarin kirkonkylän urheilukentän kunnostus
2016-2017

Kolari

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

Kolarin urheilukentän kunnostusurakka.

Kolarin kunta
Kullervo Lauri
2017
11 kk
0,8 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka
kokonaishinta
20 %
1 kpl

#100. Vennivaaran ulkoilureitin rakentaminen

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Rovaniemen kaupunki

3km valaistun ulkoilureitin rakentaminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Sami Laine
2019

Kest o

6 kk
0,24 milj. € (alv 0%)

Sop imussumma
Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

kokonaishinta
20 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl

#101. Rovaniemen lentoasema, terminaalin
laajennuksen maarakennusurakka

Rovaniemi

R a kennut t a ja

Finavia OYJ

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Heikki Suoniemi
2019

Lentoaseman terminaalirakennuksen ja P - alueen
maarakennustyöt

Kest o

13 kk

Sop imussumma
Sop imusmuot o

2,0 milj. € (alv 0%)
Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
35 %

Aliha nkkijoid en lkm

3 kpl

#107. Prisma Rovaniemi laajennus ja peruskorjaus Rovaniemi
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

Arinan Kiinteistöt Oy
Seppo Jakola/ Tuukka Päkkilä

Maarakennus- ja purku-urakka Urakka koostuu n. 80:stä eri
litterasta ja urakan keskeiset osat ovat seuraavat: puurakenteisten hallien sekä yhden peltihallin purkutyöt 2018
purettavat nykyiset pintarakenteet, maanalaiset putkistot sekä
kiskot ja ratapölkyt -maaleikkaukset ja massanvaihdon kaivut 16 kk
perustusten alapuoliset kaivut -massanvaihdon- ja muut täytöt 1,933 milj. € (alv 0%)
salaojat kaivoineen -hulevesijärjestelmä putkineen ja kaivoineen’ Kokonaisurakka
suodatinkankaat -suodatin- ja kantavat kerrokset omilla
kiviaineksilla -asfaltoinnit profilointeineen -betonikiveykset, sauvayksikköhinta
ja golf-kivet -upotettavat betoniset reunakivet -kasvualustat,
47 %
nurmikot, pensaat ja puut istutettuina -liikennemerkit, linja- ja
pienmerkinnät -kaapeli- ja sähkökaivannot ja -täytöt
14 kpl
-perustusten alapuoliset- ja sisätäytöt
Monimuotoinen vaativa maarakennusurakka. Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka avaimet käteen
periaatteella. Urakka toteutettu Lapin Kuljetus Oy (y-tunnus 0192196-0) nimissä.

#120. Juutuanpolun ulkoilureitin rakentaminen

Inari

R a kennut t a ja

Inarin Kunta ja Metsähallitus

Ulkoilureitin ja valaistuksen rakentaminen

Yht eyshenkilö
Va lmist umisvuosi

Kari Aalto ja Markku Välitalo
2020

Kest o
Sop imussumma

2 kk
0,22 milj. € (alv 0%)

Sop imusmuot o

Kokonaisurakka

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

yksikköhinta
10 %

Aliha nkkijoid en lkm

2 kpl
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Rekisterimerkinnät:
TOIMINIMI (Rekisteröity 04.08.1967)
Napapiirin Kuljetus Oy.
TOIMIALA (Rekisteröity 03.11.1999)
Yhtiön toimialana on harjoittaa kuljetustoimintaa ja siihen
välittömästi liittyvää muuta toimintaa sekä toimia kuljetus- ja
urakointipalvelujen myyjänä. Yhtiö voi suorittaa talonrakennus-,
maa- ja vesirakennustöitä, harjoittaa maa- ja kiviainesten
jalostusta ja kauppaa, haketustoimintaa, autojen ja niiden
varaosien, muun kone- ja kuljetuskaluston, tarvikkeiden sekä
poltto- ja voiteluaineiden kauppaa. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa
huoltoasema- ja korjaamotoimintaa, elintarvike-, kioski-,
ravitsemus- ja majoitusliikettä, tavara-asema- ja varastoliikettä
sekä ylläpitää tilitoimistoa. Yhtiö voi omistaa ja hallita
kiinteätä omaisuutta ja osakkeita. ylläpitää tilitoimistoa. Yhtiö
voi omistaa ja hallita kiinteätä omaisuutta ja osakkeita.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 28.05.2009)
NorthLines.
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 28.05.2009)
Kuljetustoiminta ja siihen välittömästi liittyvä muu toiminta.
APUTOIMINIMI (Rekisteröity 01.07.2019 00:01:39)
Lapin Kuljetus
Y-tunnus: 0195373-5
APUTOIMINIMEN TOIMIALA (Rekisteröity 01.07.2019 00:01:39)
Kuljetustoiminta ja siihen välittömästi liittyvät palvelut, maaja vesirakennusurakointi sekä maa- ja kiviainesten
jalostus ja kauppa.
KOTIPAIKKA (Rekisteröity 04.08.1967)
Rovaniemi.
TILIKAUSI (Rekisteröity 03.11.1999)
Yhtiön tilikausi on 01.01. - 31.12.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS (Rekisteröity 27.08.2020 08:19:16)
Yhtiöjärjestyksen muutoksesta on päätetty 13.06.2020.
ARVO-OSUUSJÄRJESTELMÄ (Rekisteröity 25.03.2020 12:10:00)
Yhtiön osakkeet liitetään arvo-osuusjärjestelmään 01.04.2020 –
06.05.2020.
OSAKEPÄÄOMA (Rekisteröity 25.03.2020 12:07:00)
3 969 040,78 EUR
OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ (Rekisteröity 25.03.2020 12:07:00)
18 040 kpl
KOROTUSPÄÄTÖS K001 (Rekisteröity 02.02.2002)
Yhtiö on 01.04.1999 päättänyt osakepääoman korottamisesta.
Korotusmäärä: 84.093,96 - 1.009.127,56 euroa.
KOROTUS K001 (Rekisteröity 02.02.2002)
Päätöksen nojalla osakepääomaa on korotettu 295.842,56 eurolla.
Yhteensä päätöksen nojalla on korotettu 295.842,56 eurolla.
VALTUUTUS (Rekisteröity 01.07.2019 00:01:39)
Yhtiökokous on 23.02.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään
osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 8 000
kappaletta osakkeita.
HALLINTONEUVOSTO (Rekisteröity 06.03.2020 15:17:27)
Puheenjohtaja:

27.10.1963 Koivukangas Jouni Jaakko
Varsinaiset jäsenet:
25.12.1959 Alatalo Tapio Johannes
14.03.1967 Back Arto Juhani
17.11.1953 Hannula Jukka Tapani
06.01.1974 Koivisto Keijo Olavi
05.03.1975 Kunnari Mika Markus
15.04.1952 Kurvinen Esa Markku Juhani
Y-tunnus: 0195373-5
30.05.1949 Kuure Osmo Väinö
26.05.1972 Lahtela Juha Mikael
10.12.1948 Lahtela Matti Oskari
09.11.1959 Mäkitervo Raimo Tapani
17.06.1959 Ollonen Ilkka Armas
21.09.1968 Rantakokko Eero Eino Eerikki
19.06.1969 Yrjänheikki Jari Tapani
Varajäsenet:
13.08.1965 Hietalahti Jouni Henrik
06.04.1970 Huttunen Mika Antero
25.03.1959 Kaihua Veijo Juhani
08.09.1974 Karjalainen Jarmo Tapani
19.03.1957 Kerkelä Riku Veli
13.06.1950 Kulmanen Vesa Lasse
11.10.1956 Mämmilä Risto Erkki Juhani
02.05.1967 Nikkarinen Juha Sakari
10.08.1987 Ollila Jukka Jalmari
29.05.1960 Rauhala Jukka-Pekka
02.03.1962 Siivola Veli Hannu
04.02.1960 Soudunsaari Sauli Armas
07.07.1959 Sääskilahti Markku Antero
31.03.1994 Virpikari Jani Taisto
HALLITUS (Rekisteröity 05.03.2020 11:09:11)
Puheenjohtaja:
10.03.1961 Liimatta Veli Matti Juhani
Jäsenet:
27.09.1965 Aho Maarit Irmeli
12.12.1968 Alenius Hannu Antero
14.03.1967 Back Arto Juhani
06.06.1965 Leppänen Matti Olavi
05.01.1947 Ruokanen Veli Pekka
26.06.1964 Salonen Risto Juhani
14.08.1968 Syväkuru Pasi Antero
MUU JOHTO (Rekisteröity 11.03.2010)
Toimitusjohtaja:
14.11.1961 Kyrö Teppo Kalevi
TILINTARKASTAJAT (Rekisteröity 13.03.2018 09:29:25)
Tilintarkastaja:
Ernst & Young Oy, Y-tunnus 2204039-6, Kaupparekisteri
Päävastuullinen tilintarkastaja:
29.08.1963 Räisänen Anne Maria
LAKIMÄÄRÄINEN EDUSTAMINEN (Rekisteröity 29.11.1994)
Y-tunnus: 0195373-5
Toiminimen kirjoittaa osakeyhtiölain nojalla hallitus.
TOIMINIMEN KIRJOITTAMINEN (Rekisteröity 12.11.1981)
Toiminimen kirjoittavat toimitusjohtaja yksin tai
hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsen kaksi
yhdessä.
PROKURISTIT (Rekisteröity 09.12.2020 08:12:45)
16.01.1966 Ekonoja Hannu Ilmari
18.10.1968 Laiho Juha Martti Tapani
18.11.1969 Rautapää Minna-Mari
Prokuristit edustavat yhtiötä kukin yksin.
SULAUTUMISEN TÄYTÄNTÖÖNPANO (Rekisteröity 01.07.2019 00:01:39)
Sulautuminen on pantu täytäntöön.
Sulautuva yritys:
Lapin Kuljetus Oy, Y-tunnus 0192196-0.
Vastaanottava yritys:
Napapiirin Kuljetus Oy, Y-tunnus 0195373-5.
TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT (Rekisteröity 04.06.2020 03:00:36)
Tilinpäätös ajalta 01.01.2019 - 31.12.2019.
VOIMASSAOLEVAT HENKILÖTIEDOT
27.09.1965 Aho Maarit Irmeli, Suomen kansalainen, Rovaniemi
25.12.1959 Alatalo Tapio Johannes, Suomen kansalainen, Kittilä
12.12.1968 Alenius Hannu Antero, Suomen kansalainen, Inari
14.03.1967 Back Arto Juhani, Suomen kansalainen, Rovaniemi
16.01.1966 Ekonoja Hannu Ilmari, Suomen kansalainen, Rovaniemi
17.11.1953 Hannula Jukka Tapani, Suomen kansalainen, Sodankylä
13.08.1965 Hietalahti Jouni Henrik, Suomen kansalainen, Kittilä
06.04.1970 Huttunen Mika Antero, Suomen kansalainen, Rovaniemi
25.03.1959 Kaihua Veijo Juhani, Suomen kansalainen, Rovaniemi
08.09.1974 Karjalainen Jarmo Tapani, Suomen kansalainen, Rovaniemi
19.03.1957 Kerkelä Riku Veli, Suomen kansalainen, Kemijärvi
06.01.1974 Koivisto Keijo Olavi, Suomen kansalainen, Rovaniemi
27.10.1963 Koivukangas Jouni Jaakko, Suomen kansalainen, Ranua
13.06.1950 Kulmanen Vesa Lasse, Suomen kansalainen, Salla

05.03.1975 Kunnari Mika Markus, Suomen kansalainen, Rovaniemi
15.04.1952 Kurvinen Esa Markku Juhani, Suomen kansalainen, Salla
30.05.1949 Kuure Osmo Väinö, Suomen kansalainen, Ylitornio
14.11.1961 Kyrö Teppo Kalevi, Suomen kansalainen, Oulu
26.05.1972 Lahtela Juha Mikael, Suomen kansalainen, Kemijärvi
10.12.1948 Lahtela Matti Oskari, Suomen kansalainen, Sodankylä
18.10.1968 Laiho Juha Martti Tapani, Suomen kansalainen, Rovaniemi
06.06.1965 Leppänen Matti Olavi, Suomen kansalainen, Kittilä
10.03.1961 Liimatta Veli Matti Juhani, Suomen kansalainen, Tervola
Y-tunnus: 0195373-5
09.11.1959 Mäkitervo Raimo Tapani, Suomen kansalainen, Tervola
11.10.1956 Mämmilä Risto Erkki Juhani, Suomen kansalainen, Pello
02.05.1967 Nikkarinen Juha Sakari, Suomen kansalainen, Sodankylä
10.08.1987 Ollila Jukka Jalmari, Suomen kansalainen, Rovaniemi
17.06.1959 Ollonen Ilkka Armas, Suomen kansalainen, Rovaniemi
21.09.1968 Rantakokko Eero Eino Eerikki, Suomen kansalainen, Muonio
29.05.1960 Rauhala Jukka-Pekka, Suomen kansalainen, Kittilä
18.11.1969 Rautapää Minna-Mari, Suomen kansalainen, Rovaniemi
05.01.1947 Ruokanen Veli Pekka, Suomen kansalainen, Rovaniemi
29.08.1963 Räisänen Anne Maria, Suomen kansalainen, Rovaniemi
26.06.1964 Salonen Risto Juhani, Suomen kansalainen, Enontekiö
02.03.1962 Siivola Veli Hannu, Suomen kansalainen, Tervola
04.02.1960 Soudunsaari Sauli Armas, Suomen kansalainen, Posio
14.08.1968 Syväkuru Pasi Antero, Suomen kansalainen, Tervola
07.07.1959 Sääskilahti Markku Antero, Suomen kansalainen, Rovaniemi
31.03.1994 Virpikari Jani Taisto, Suomen kansalainen, Sodankylä
19.06.1969 Yrjänheikki Jari Tapani, Suomen kansalainen, Rovaniemi
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