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AURAUS- JA HIEKOITUSSOPIMUS

Lopen kunta tilaajana ja xxxx urakoitsijana ovat tehneet keskenään seuraavan auraus- ja
hiekoitussopimuksen:
1. Urakoitsija sitoutuu hoitamaan talvikunnossapidon Lopen kunnan xxx alueen kaavateillä
talvikausina 2020-2021, 2021-2022 ja 2022-2023. Urakoitsija vastaa siitä, että ko. alueet
ja niihin liittyvät yleisten teiden risteykset sekä kohtaamis- ja kääntöpaikat ovat
lumiesteistä vapaina liikennettä tyydyttävässä kunnossa.
2. Urakoitsijan on auraus- ja hiekoitustunneista pidettävä päivittäin kirjaa, joka
vaadittaessa on annettava aurausta valvovan viranomaisen tarkastettavaksi.
3. Urakoitsija suorittaa sopimuksen mukaiset auraus- ja hiekoitustyöt omilla traktoreillaan
(työkoneillaan) ja kustantaa tarkoitukseen tarvittavat poltto- ja voiteluaineet. Sekä vastaa
vahingonkorvauslain 3. luvun 1 §:n mukaisena itsenäisenä yrittäjänä vahingosta, joka
kohdistuu työkoneen omistajaan, tilaajaan tai kolmanteen osapuoleen.
Urakoitsija huolehtii hiekoitussepelin riittävyydestä ja tilaa tarvittavan määrän tilaajan
lukuun.
Urakoitsija huolehtii auraukseen ja hiekoitukseen lähdöstä oma-aloitteisesti, kuitenkin
tilaajan edustajan antamien ohjeiden ja määräysten mukaan. Pääsääntöisesti
auraustoimenpiteet ajoitetaan siten, että esim. kokoojatiet ovat auki aamulla töiden
alkaessa. Runsaamman lumisateen sattuessa tulee auraus suorittaa ennen asukkaiden
töihin lähtöä.
Kahta aurauskertaa enempää ei vuorokaudessa kuitenkaan saa missään olosuhteissa
tulla, jollei työn valvojan kanssa erikseen toisin sovita.
Pyryilmoilla auraustoimenpiteet ajoitetaan siten, että liikkeellelähtö tapahtuu pyryn
loputtua. Aurauksen liikkeellelähtöraja on noin 5 cm.
Auraustoimenpiteitä ennakoitaessa ja ajoitettaessa tulee apuna käyttää yleisiä
säätiedotuksia.
4. Auraustyön suorittaja on velvollinen varustamaan työkoneensa tehtävän edellyttämillä
turvallisuus- ja lisälaitteilla.
5. Aurauksen keskeytyessä ylivoimaisten esteiden sattuessa urakoitsijan on siitä
viipymättä ilmoitettava asianomaiselle aurausta valvovalle henkilölle.
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6. Talvikausien 2020-2021 ajalta urakoitsijalle suoritetaan korvausta aurauksesta ja
hiekoituksesta xx €/h ja lumen poiskuljetuksesta xx €/m3. Polanneterän käytöstä lisä
tuntihintaan xx €/h. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Hinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksin katujen ylläpidon osaindeksiin. Hinnat
tarkistetaan elokuun 2016 indeksin mukaan.
Talvikuukausilta (marraskuu-maaliskuu) tilaaja maksaa urakoitsijalle aurauspäivystyksestä
1.500 €:n korvauksen.
7. Urakoitsijan on esitettävä aurauspöytäkirja tilaajalle kuukausittain. Laskussa on
ilmoitettava aurattujen alueiden nimet ja yhteenlasketut ajat ja em. yksikköhinnan mukaan
lasketut kustannukset. Laskun maksuehto on 14 vrk. Laskuun on liitettävä ote
aurauspöytäkirjasta. Aurauspöytäkirjoja saa tilata teknisestä toimesta.
8. Tähän sopimukseen sisältyvien alueiden aurausta ja hiekoitusta valvoo teknisen toimen
henkilöstö, joiden antamia ohjeita on talvikunnossapidossa noudatettava.
9. Urakoitsija sitoutuu asentamaan käytettäviin työkoneisiin Lopen kunnan toimittaman
GPS-seurantalaitteen.
10. Itsenäisenä yrittäjänä urakoitsijan on vakuutettava sekä itsensä että auraustyöhön
osallistuva henkilöstönsä tapaturman varalta. Samoin on urakoitsijan vastattava kaikista
itsenäiselle yrittäjälle kuuluvista velvollisuuksista.
11. Auraus- ja hiekoitussopimus voidaan tilaajan puolelta irtisanoa 3 kuukauden
irtisanomisajalla, mikäli urakoitsija ei suoriudu annetuista tehtävistä siten kuin tässä
sopimuksessa on määritelty. Urakoitsijan puolelta irtisanomisaika on 6 kuukautta.
Tämä sopimus on voimassa xx.xx.2020 alkaen ja päättyy xx.xx.2023. Sopimuksesta on
tehty kaksi samansisältöistä kappaletta, toinen urakoitsijalle ja toinen tilaajalle.
Loppi xx.xx.2020

______________________
Timo Rahikainen
tekninen johtaja
Lopen kunta

Lopen kunta
Yhdystie 5, 12700 Loppi
Puh. (019) 758 6000 (vaihde),
Sähköposti: lopen.kunta@loppi.fi

______________________
xxxx
urakoitsija

